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Abstract 

 

Demokratisk fostran har enda sedan demokratin fick sitt stora genombrott som ledande 

politiska styre i västvärlden efter andra världskriget. Hur denna fostran ser ut skiljer sig en del 

från land till land, men gemensamt brukar vara att skola och utbildning har stor betydelse. I 

Sverige har demokratisk fostran av elever till välfungerande medborgare funnits med som en 

central del i skolan styrdokument under en längre tid. Inom ramen för den här uppsatsen 

studeras sex stycken läroplaner från 1955-2011 för att se hur uppdraget kring demokratisk 

fostran har sett ut och förändrats över åren. Man kan tydligt se att detta har varit en viktig del i 

alla dessa läroplaner även om betoning och vikt varierat en del. En annan central del för den 

här studien har varit att studera samhällskunskapens betydelse för den demokratiska fostran 

av medborgare i den svenska skolan. Genom att studera kursplanerna för samhällskunskap 

och jämföra dessa mot andra liknande ämnen för att se skillnader och likheter i hur det 

behandlar ämnet demokrati ska vi kunna se om samhällskunskapen haft en större roll i den 

demokratiska fostran än de övriga. Även här visar resultatet att det är tydligt att 

samhällskunskap har en betydande roll att spela när det gäller att föra över våra demokratiska 

värderingar till kommande generationer.  
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1. Introduktion 

 

1.1 Inledning 
 

Sedan andra världskriget har demokrati varit den dominanta styrelseformen, det mest 

eftersträvansvärda sättet att styra en nationalstat på. De demokratiska nationerna har sedan 

1940-talet utvecklats från sönderbombade och trasiga stater till ekonomiska supermakter och 

en hel del av denna utveckling tillskrivs demokratin. Så också att de demokratiska länderna 

sedan andra världskrigets slut har haft fred med varandra. Demokrati och samarbete har visat 

sig var en framgångsrik väg mot fred, frihet och trygghet. Att Sverige av många utomstående 

har setts som ett av de mest demokratiska och jämställda nationerna i världen är något som vi 

under en längre tid har varit stolta över.  

 

Att makten utgår ifrån folket istället för andra delar av samhället är idag en självklar del av 

det svenska samhället. Att det ska fungera så för alltid är dock ingen självklarhet, utan för att 

systemet som byggt det välfärdssamhälle som vi har idag ska fortsätta att fungera och existera 

så krävs det en hel del av medborgarna i Sverige. Medborgarna förväntas veta vad demokrati 

innebär och hur den fungerar i alla aspekter och på alla nivåer i samhället. Detta i sin tur leder 

till att det demokratiska samhället har en väldigt viktig uppgift i att förse dess medborgare 

med de verktyg de behöver för att kunna klara av det som förväntas av dem. Detta uppdrag 

har i Sverige (och i de flesta demokratier) främst kommit att tilldelas utbildningsväsendet 

genom en statlig kontrollerad utbildning och skola.  

 

Utbildning och uppfostran är redskapen för att det samhälle som varje generation har byggt 

upp ska leva vidare. Varje individ är bärare av all den samlade erfarenhet och de värderingar 

som finns i ett samhälle, dessa tar dock individen med sig när hen lämnar. Så för att 

samhällets liv ska föras vidare så är utbildning och uppfostran nödvändig. Utan dessa delar 

skulle varje samhälle dö med den generation som byggt upp den och varje generation få börja 

om från noll igen.1 Ett demokratiskt samhälle som Sverige är ännu mer intresserad av en 

planerad och systematisk utbildning än andra samhällen. Detta eftersom det demokratiska 

samhället är byggt på ett socialt liv där intressen ömsesidigt påverkar varandra och strävar 

 
1 Dewey 1997; 36 
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efter anpassning och framsteg.2 Detta är några av anledningarna till att utbildning och 

kontrollen över skolan anses vara av största vikt för de som styr Sverige. Genom 

styrdokumenten så bestäms hur skolans verksamhet ska se ut och hur utbildningen ska 

utformas. Så snart ett samhälle i någon väsentlig grad är beroende av att överföra sina 

värderingar bortom dess egen generation, för att fortsätta bevara och utveckla samhället, så 

måste man lita till att skolan ser till att dessa resurser överförs. Skolan blir då den miljö som 

utformas för att påverka nästa generations moraliska värderingar.3 Därav skolans stora 

betydelse för varje demokratiskt samhälles framtid och det gäller att de styrande lyckas med 

att se till att rätt värderingar överförs och att utbildningen utformas på ett sätt som gör 

eleverna mottagliga. Utbildningen behöver bli en fostrande och bildande process,4 som får 

Sveriges framtida medborgare att vårda och utveckla det samhälle som tidigare generationer 

har skapat.   

 

Utbildning i en demokrati kan därför aldrig handla endast om förmedling av kunskaper, utan 

har också till uppgift att överföra våra demokratiska värderingar till kommande generationer 

samt att fostra dessa till goda demokratiska medborgare som kan föra demokratin vidare in i 

framtiden och skydda den mot allt som kan hota att förvränga eller förinta den. 

 

 

1.2 Problemformulering 
 

Dagens utbildning i de svenska skolorna ska enligt lag förmedla och förankra respekt för de 

grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på.5 Skolan har 

enlig Skolinspektionen6 allt sedan andra världskriget haft ett demokratiskt uppdrag som 

bestått i att förmedla både kunskaper om demokrati och att överföra demokratiska värden till 

eleverna. Den svenska utbildningen behöver enligt Dewey7 vara både en bildande och en 

fostrande process för att den ska kunna garantera att de svenska demokratiska värdena ska ges 

till de generationer som den utbildar. Att formulera mål och krav för vilken kunskap som 

anses viktigt att skolan förmedlar till eleverna är en enklare uppgift än att på ett tydligt och 

 
2 Dewey 1997; 127 
3 ibid; 54 
4 ibid; 45 
5 Skollagen 2010:800; §4 
6 Skolinspektionen 2012; 11 
7 Dewey 1997; 45 
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korrekt sätt formulera vilka idéer och värderingar som ska styra skolans fostran av elever. 

Målen och kraven för dessa behöver formuleras så att de kan förstås och tolkas korrekt av alla 

de pedagoger som ges i uppgift att fostra eleverna i den svenska skolan. Om inte detta lyckas 

så blir det väldigt svårt att säkerställa att rätt värderingar överförs och att kommande 

generationer får den fostran som krävs för att de ska förstå vikten av att föra vidare och 

försvara vår demokrati. För att säkerställa överlevnaden av vår demokrati och att den 

fortsätter att utvecklas krävs det att samhället anstränger sig för att få till deliberativa samtal 

mellan dess medborgare8. 

 

I ett demokratiskt samhälle som strävar efter att utbilda goda demokrater är det viktigt att ha 

en typ av utbildning som ger individerna ett personligt intresse för sociala relationer och 

intellektuella vanor.9 Därför blir utformandet av skolans styrdokument blir en väldigt viktig 

process och det gäller att de ansvariga lyckas med sina formuleringar för att skolan ska lyckas 

med sitt fostransuppdrag. Läroplanens uppgift blir att säkerställa att skolan utbildar medvetna 

och kompetenta samhällsmedlemmar som kan hantera den kunskap och värdegrund som det 

svenska samhället vilar på. Att i enlighet med demokratins ideal respektera mänskliga 

rättigheter och alla människors lika värde samt att de tar ansvar för samhällets utveckling och 

stabilitet.10  

 

Enligt Skolverket11 ska skolans arbete med den demokratiska värdegrunden genomsyra all 

undervisning i alla skolans ämnen. Detta för att trygga så att fostran till demokratiskt kunniga 

medborgare blir så bred som möjligt. Ska detta få genomslag i hela utbildningen gäller det att 

varje pedagog förstår sitt ansvar i denna fostran, så att inte allt detta ansvar riskerar att hamna 

på endast några få och bli en del av all annan kunskap som vilken som helst. För den 

demokratiska fostran är inte som vilken kunskap som helst, utan det är grunden på vilken allt 

annat vetande bygger på och utan den skulle övriga kunskaper sakna värde. Det utmärkande 

för denna typ av utbildning är att den ses som något värdefullt för samhället och blir därför en 

del av den civila sfären. Därmed blir den också en viktig och central fråga för alla i samhället 

och inte bara något som rör varje enskild individ.12 

 

 
8 Dewey 1997; 127ff 
9 Dewey 1997; 140 
10 Skolinspektionen 2012; 11 
11 Skolverket 2013; 8 
12 ibid 2003; 59 
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1.3 Syfte 
 

Denna studie syftar till att studera hur de som haft ansvaret för skolans styrdokument valt att 

utforma mål och krav för skolans uppdrag att fostra demokratiska medborgare. Studien 

kommer att granska de svenska läroplanerna från andra världskrigets slut och framåt för att se 

hur de har valt att formulera och fördela detta uppdrag. Undersökningen av läroplanerna ska 

studera hur demokrati beskrivs och vad som vid varje läroplans tillkomst ansetts som viktigt 

att föra vidare till kommande generationer. Detta för att se om det är samma värderingar som 

återkommer eller om denna syn på demokrati har förändras med tiden. Kanske är det idag inte 

samma värderingar som anses vara de viktigaste för nästa generation som för den första 

generationen som fick sin demokratiska fostran i den svenska skolan. Frågan är om det går att 

se tendenser i synen på demokrati kopplat till den tid som läroplanen är skriven i. Sedan så 

kommer studien även att granska hur demokratiundervisningen fördelas på de olika ämnena i 

skolan, detta för att se vilken betydelse de olika ämnena har för den demokratiska fostran av 

medborgare. Med utgångspunkten i samhällskunskapen ska studien försöka att se om 

samhällskunskapen anses eller har ansetts vara ett särskilt viktigt ämne för uppfyllandet av 

skolans fostrande uppdrag. 

 

 

1.4 Frågeställningar 
 

o Hur ser synen på demokrati och formuleringarna av de demokratiska värderingarna ut 

i de olika styrdokumenten samt har dessa varit konstanta under tidens gång?  

 

o Vilken betydelse har samhällskunskapen haft för den demokratiska fostran i skolan 

gentemot andra ämnen enligt styrdokumenten? 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Denna studie kommer att behandla de svenska läro- och utbildningsplanerna från 

undervisningsplanen från 1955 till läroplanen för grundskolan och fritidshemmen från 2011. 

Jämförelsen av samhällskunskapens betydelse för skolans fostransuppdrag kommer att 
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begränsas till en jämförelse mellan samhällskunskap och de övriga samhällsorienterande 

ämnena (geografi, historia och religion) samt svenska. Jag har valt att begränsa mig till den 

svenska grundskolans läroplaner, dels för att det är där jag i framtiden kommer att genomförs 

min undervisning och dels för att dessa strävar efter samma mål uppfyllelse medan det finns 

en skillnad i kraven mellan läroplanerna för grundskolan och för läroplanerna för gymnasiet. 

Allt detta gör jämförelsen genomförbar inom denna studies ramar och också överskådlig och 

greppbar för läsare. Min bedömning är att denna begränsning inte kommer att hindra studien 

från att svara på frågeställningen kring samhällskunskapens ställning i fostrandet av 

demokratiska medborgare, då vi ändå får att stort underlag där vi kan jämföra om ämnet 

sticker ut gentemot de andra ämnena när det kommer till demokrati. Eftersom jag inte fått tag 

i kursplanerna för läroplanen för de obligatoriska skolformerna från 1994 så kommer denna 

jämförelse bygga på jämförelser av övriga styrdokuments kursplaner. 
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2. Metodik och teori 

 

2.1 Metod 
 

När man inom samhällsvetenskapen pratar om metod så avser man med vilken vetenskaplig 

infallsvinkel man väljer att närma sig sitt ämne. Infallsvinkeln har av naturliga skäl stor 

betydelse för arbetets utseende och hur man väljer att behandla ämnet. Hur frågeställningen 

formuleras och vilket resultat man får beror enbart på vilken metod man väljer att använda sig 

av och därför är det viktigt att man väljer rätt typ av metod för den studie man vill göra.13  

 

I den här studien kommer jag att använda mig av metoden innehållsanalys för att analyser och 

dra slutsatser utifrån mitt insamlade material. Innehållsanalys är en metod som används för att 

analysera alla sorter av dokument och texter, oavsett om de är tryckta, handskrivna eller i 

elektronisk form. I den här formen av forskning så försöker man på ett systematiskt sätt att 

kvantifiera innehållet utifrån kategorier som utformats i förväg i syfte att analysera och 

jämföra. Det forskaren försöker svara på i en innehållsanalys är exempelvis hur mycket (eller 

litet) utrymme ett särskilt ämne eller tema för i texten. Man är alltså lika intresserad av det 

som inte står med som av det som finns med i dokumenten man studerar. För att en 

innehållsanalys ska fungera är det viktigt att ett tydligt urval görs av vilka dokument och 

vilket innehåll som ska analyseras. Detta för att klara av att sammanställa ett resultat som det 

går att jämföra och dra slutsatser ifrån.14 I det här arbetet kommer jag att studera de delar av 

läroplanerna som handlar om medborgarfostran och demokrati för att se vad som anses och 

har ansetts vara viktigt för skolan att förmedla till eleverna. Jag har valt att analysera alla 

läroplanerna för grundskolan från andra världskriget och framåt, detta innebär att 6 stycken 

läroplaner faller inom ramen för denna studie (Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955, 

Läroplan för grundskolan 1962, Läroplan för grundskolan 1969, Läroplan för grundskolan 

1980, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994 samt Läroplan för grundskolan 2011). 

Anledningen till att jag väljer att analysera dessa läroplaner är att de på ett bra sätt ger ett bra 

underlag för att kunna göra jämförelser både i kvantitet, men också över tid. Att dra gränsen 

just vid andra världskriget hänger ihop med demokratins framsteg under denna tid. Att 

 
13 Ejvegård 2009; 33f 
14 Bryman 2011; 281ff 
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demokratin både i världen och i Sverige utvecklats mycket efter världskriget gör det intressant 

att se om man kan följa denna utveckling även i läroplanerna. 

 

Det finns olika sätt att kvantifiera underlaget för att göra det möjligt att analysera och jämföra. 

Exempelvis så kan man studera hur ofta vissa ord förekommer eller vilka ord som inte 

används för att jämföra hur mycket ett tema uppträder i de olika texterna. Vid en 

innehållsanalys behöver man dock hitta något sätt att koda texterna i termer av vissa teman 

och ämnesområden. Forskaren behöver ta fram någon form av kodningsschema eller tabell för 

att sedan sammanställa allt som är kopplat till de olika teman i tabellen. Dessutom behövs en 

manual för hur schemat eller tabellen väljer att koda texten i dokumenten.15 I den här studien 

kommer kodningen ske i två kodningstabeller, en kopplad till läroplanens syn på demokrati 

och medborgarfostran i dess helhet. Här kommer det sammanställas hur ofta dessa begrepp 

förekommer i läroplanens mål och syfte. Den andra tabellen är uppdelad på de ämnen som 

den här fokuset för den här studien (samhällskunskap, historia, religion, geografi och svenska) 

och hur kursplanerna i dessa ämnen behandlar begreppet demokrati. Här nedan kan ni se båda 

tabellerna samt i rutorna finner ni en kodningsmanual för hur dessa kommer att användas för 

att koda läroplanerna. 

 

 

TABELL 1.1 MÅL & SYFTE 

DEMOKRATI Här insamlas all text som har en direkt koppling till begreppet 

demokrati. 

MEDBORGARFOSTRAN Här insamlas all text som har någon form av koppling till 

fostran av eleverna. 

 

 

  

 
15 Bryman 2011; 288ff 
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TABELL 1.2 SYFTE CENTRALT INNEHÅLL 

SAMHÄLLSKUNSKAP Här insamlas allt i ämnets syfte 

som kan kopplas till begreppet 

demokrati. 

Här insamlas allt i ämnets 

centrala innehåll som kan 

kopplas till demokrati. 

HISTORIA   

RELIGION   

GEOGRAFI   

SVENSKA   

 

 

Fördelarna med att göra en innehållsanalys är att det är en forskningsmetod som det är enkelt 

att följa med i och att se hur forskaren har tagit fram den information som ligger till underlag 

för analysen. Det är också en metod som är flexibel och lätt att anpassa till flera olika 

tillvägagångsätt och typer av texter att analysera. Det finns dock några nackdelar där den 

främsta och den viktigaste just i den här studien, att analysen bara kan bli så bra som 

kvaliteten på de dokument som den analyserar har. Detta innebär en risk för att det kan uppstå 

problem kring de slutsatser som man drar av sitt resultat, att dessa helt enkelt inte är helt 

hållbara utifrån kvaliteten på det insamlade materialet. För att undvika detta gäller det att inte 

gå i någon av de fallgropar som finns, exempelvis att inte göra kategorierna tillräckligt olika 

från varandra. Är de förlika så blir kodningen betydligt mer osäker, vilket gör det svårare att 

dra slutsatser ifrån det insamlade materialet. Istället måste det vara klart och tydligt innan 

insamlingen vad det är som ska kodas i kodningstabellerna.16 

 

När man sedan ska analysera och tolka det insamlade materialet så har hermeneutikens 

tolkningslära två olika sätt att se på textens betydelse. Antingen så har en text den betydelse 

som dess skapare menade att den skulle ha och det är den man försöker att få fram genom att 

tolka texten eller så är en texts betydelse föränderlig och skiftar beroende på vem som läser. 

Uttolkaren försöker då inte att återskapa någon annans betydelse genom sin tolkning, utan 

använder sin kunskap och sina erfarenheter för att hitta sin egen tolkning av texten.17  Jag 

kommer i den här studien främst ägna mig åt den första av dessa synsätt eftersom mitt mål är 

att försöka tolka vad författarna kan ha velat säga med sin text, men samtidigt är jag också 

 
16 Bryman 2011; 294ff 
17 Bergström & Boréus 2012; 31f 
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medveten om att min egen kunskap och förståelse är en förutsättning för de tolkningar och 

den analys jag gör.18 Att kunna ta sig an en textanalys byggd på tolkningar och vara helt 

objektiv är komplicerat, främst eftersom det är svårt att upptäcka sina egna förutfattade 

meningar även om man försöker. Detta kommer naturligtvis ha en viss inverkan på studiens 

resultat.19 

 

I förberedelserna kommer jag att göra en litteraturgenomgång på en del av det material som 

finns inom detta ämne. Jag kommer att välja ut litteratur som kommer att vara till hjälp vid 

min granskning och ge mig en översikt över vad som redan är författat på ämnet. Ett 

översiktsarbete är en genomgång av den tidigare forskning som sedan ligger till grund för min 

analys av resultatet.20 Analysen blir sedan en komparation eftersom mitt syfte är att jämföra 

för att se om det går att hitta mönster i dokumentens betydelse. För att kunna göra en 

komparation så måste jag utgå ifrån texter som går att jämföra. Därför är jag tvungen att innan 

jag kan göra jämförelsen tolka och generalisera så att materialet från varje styrdokument ser 

likadant ut trots att de är utformade på olika sätt. I analysen kan jag sedan studera de likheter 

och olikheter som jag hittade i resultatet.21 Detta skapar en analys som kan påvisa dels 

kvantitativt hur mycket som demokrati och medborgarfostran förekommer samt i vilka former 

dessa tar. Det skapar också både en överblick över tid samt en kvalitativ jämförelse med hur 

dessa begrepp har behandlats i de olika dokumenten. Sammantaget kommer detta sedan att 

leda till ett underlag som säger en del om hur den svenska skolan har utformats sedan 1955 

och också ge ett underlag för vidare studier där man exempelvis kan använda denna studie för 

att jämföra dokumentationens syfte med utslaget i verkligheten. 

2.2 Teori 
 

Här följer en genomgång av den teori som kommer att ligga till grund för den här studien. Vi 

kommer här att definiera de begrepp som är de centrala utgångspunkterna för det här arbetet, 

demokrati, medborgarskap och fostran. För att kunna förstå den företeelse som vi ska studera 

så är det viktigt att också förstå de system av begrepp som tillsammans utgör bilden av den 

specifika företeelsen samt hur dessa är relaterade till varandra.22  

 
18 Gilje & Grimen 2007; 179f 
19 Ejvegård 2009; 19 
20 Ejvegård 2009; 47f 
21 ibid; 44 
22 Davidsson & Patel 2003; 22 



12 
 

 

För att kunna sluta mig till vad som är texternas betydelse så kommer en stor del av min 

innehållsanalys att bygga på tolkning och jag väljer därför att ha en hermeneutisk 

utgångspunkt. Hermeneutiken är läran om läsning och tolkning och går ut på att försöka att se 

den underliggande meningen i den text man ska tolka. Tolkningen sker på flera plan, dels 

måste jag försöka tolka de texter som jag vill kunna jämföra och sedan måste resultatet av 

jämförelsen tolkas.23 Hermeneutikens centrala idé är att den forskare som analyserar en text 

ska försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft. Det 

hermeneutiska synsättet ses av dess förespråkare ofta som det rymmer stor potential när det 

kommer till att tolka olika typer av texter och dokument. Detta utgör ett perspektiv på 

analysen av dokument som ofta bygger på två centrala teser i en kvalitativ forskningsstrategi, 

dels en betoning av författarens synvinkel och dels en sensitivitet inför kontexten.24 Syftet 

med att använda mig av tolkning som metod blir således att försöka hitta en underliggande 

mening i de texter som står i studiens centrum.25  

 

Vi ska kolla på vad demokrati innebär och hur man kan se på olika typer av demokrati för att 

skapa en bild av begreppet utifrån vilken vi sedan kommer att studera de svenska 

läroplanernas föreställning om demokrati. Sedan ska vi också visa på hur den här studien har 

valt att definiera medborgarskap och fostran eftersom även detta är viktiga begrepp som 

kommer att ha betydelse för hur vi sedan analyserar det resultat som vi finner i 

styrdokumenten. Efter detta följer en genomgång av vad tidigare forskning inom detta område 

har kommit fram till. Detta för att se vad som redan har konstaterats kring den svenska 

utbildningen och fostran. Detta blir sedan en grund på vilken min egen analys av 

styrdokumenten kan byggas på.  

 

2.2.1 Begrepp 
 

Demokrati 
 

Demokrati är idag ett mångfacetterat begrepp då det verkar ha olika betydelse beroende på 

vart och i vilket sammanhang det används. Detta är ett problem med den demokratiska idén, 

 
23 Bergström & Boréus 2012; 30f 
24 Bryman 2011; 507f 
25 Gilje & Grimen 2007; 171 
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att det idag blivit ett begrepp som inte så många människor inte vill bli förknippade med. 

Oavsett vilken ideologi man säger sig tillhöra eller hur långt till vänster eller höger man står 

så kallar sig alla för demokrater och har sina egna åsikter kring hur man ska tolka begreppet. 

Detta innebär en risk för att begreppet demokrati har fått så många innebörder att det har 

upphört att ha någon innebörd alls26. Det är därför viktigt att visa på vilken definition man 

väljer att använda och den här studien väljer att ta sin utgångspunkt i John Deweys definition 

av demokrati. 

Enligt Dewey så är demokrati mer än en styrelseform, utan bör snarare ses som en form av liv 

i förening med andra som delar kommunikativ gemensam erfarenhet. Individuell frihet och 

mångfald är vanliga karaktärsdrag i en demokrati och leder till ökade områden av 

gemensamma intressen mellan människor. Dessa har i de flesta fall inte uppstått som följd av 

demokratiska och deliberativa samtal mellan människor eller ens efter medveten 

ansträngning. Istället är det något som uppstått som följd av utvecklingen av det moderna 

samhället. Tillverkning, handel, resor, migration och kommunikation har fört människor 

närmare varandra och börjat öppna upp de tidigare så stängda barriärerna av nationalitet, klass 

och ras. När detta händer så skapas nya sociala strukturer och nya eller utvidgade 

gemensamma intressen uppstår. För att denna demokratiska process ska fungera och det ska 

kunna råda samexistens mellan både den ökade individualiteten och de ökade gemensamma 

intressena som den nya globala världen innebär så krävs det att vi medvetet anstränger oss för 

att en konflikt inte ska uppstå. För att tillgodose behovet av demokrati i en utvecklad värld 

och för att behålla och utveckla demokrati där den uppstått krävs det deliberativa 

ansträngningar27. Enligt Biesta innebär detta främst att idealet för ett demokratiskt styrt 

samhälle bör vara att beslut som påverkar ett samhälle som helhet bör tas av alla medlemmar 

däri och att alla bör ha lika rätt att delta i sådana beslutsprocesser.28 Det finns dock en del 

skilda teorier kring hur detta ska fungera i verkligheten och på vilket sätt som 

samhällsmedlemmarna ska delta i beslutsprocesserna. Vill man fullfölja Deweys tankar så 

talar man om att demokratin endast kan förverkligas i den utsträckning som folket deltar i den 

politiska beslutsprocessen. Vilket ställer höga krav både på att en stor del av medlemmarna i 

ett samhälle deltar, men också på att dessa medlemmar besitter den kunskap och erfarenhet 

som krävs för att deltagandet ska bygga på en förståelse för processen. Samhällen som är 

öppna och där det finns stora möjligheter till utveckling och förändring överallt kräver att dess 

 
26 Bieasta 2003; 60f 
27 Dewey 1997; 127ff 
28 Biesta 2003; 61 



14 
 

medborgare är utbildade för att kunna anpassa sig och ta personliga initiativ när detta behövs. 

Annars kan de bli överväldigade av de förändringar som sker runt dem, vilket kan leda till oro 

och missuppfattningar för det nya. Detta kan få konsekvensen att grupper ställs mot varandra 

eller att några få lyckas utnyttja utvecklingen till att sätta dem framför de som är blinda och 

oförstående till förändringarna. Vilket i sin tur innebär ett stort hot mot demokratins 

utveckling och bevarande.29  

Det finns dock kritik mot detta som säger att i ett modernt och komplext samhälle är det 

varken rationellt eller möjligt med en demokratiform där alla medlemmar deltar i alla beslut 

som rör samhället i stort. Utan istället blir någon form av representativ demokrati önskvärd, 

vilket innebär att en elit får politisk bestämmanderätt genom konkurrens om medlemmarnas 

röster.30 

Medborgarskap 
 

Den här studien kommer att använda sig av Dahlstedt & Olsons definition av begreppet 

medborgarskap, som tar sin utgångspunkt i det klassiska synsättet där medborgarskap ses som 

ett kontrakt mellan individ och stat. Detta kontrakt garanterar medlemmen av det samhälle i 

vilket kontraktet har skapats en uppsättning civila, politiska och sociala rättigheter och 

skyldigheter. Men även om Dahlstedt & Olson tar sin utgångspunkt här så väljer han en 

bredare syn på medborgarskapet och talar om en relation mellan individ och stat som även rör 

identitet, sociala positioner, kulturella föreställningar, institutionella praktiker samt en känsla 

av tillhörighet. Han pratar också om governmentality som handlar om en syn på medborgaren 

som inte bara en passiv måltavla redo att bli styrd, utan istället framhålls att både styrningen i 

sig samt måltavlan formas och förändras gemensamt.31 Medborgarskap handlar inte minst om 

medborgares deltagande i samhällslivet. Så för att förstå hur medborgare fostras behöver vi 

kolla på en rad olika företeelser och processer i samhället, framförallt hur vilken relation som 

medborgarskap och medborgare har gentemot varandra och till samhället. Enligt detta synsätt 

ses inte medborgarskap som något man föds med utan som något som skapas, man kan alltså 

tala om medborgarskapande som utspelas på en mängd olika platser och domäner. Den 

 
29 Dewey 1997; 127ff 
30 Carlsson 2004; 84f 
31 Dahlstedt & Olson 2014; 8f 
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demokratiska medborgaren blir därför snarare ett resultat av ett storskaligt och föränderligt 

fostransprojekt som är både livslångt och livsvitt.32 

 

2.2.2 Tidigare forskning 
 

Demokrati och utbildning 
 

Utbildning och demokrati har genom historien alltid varit tätt sammankopplade, för om det är 

något som går att se i forskningen om demokrati så är det betydelsen av väl utbildade 

medborgare. Oavsett vilken typ av demokrati som utövas så krävs det någon form av kunskap 

hos medborgarna, både för att demokratin ska fungera och för att den ska fortleva i framtiden. 

Därför har utbildning alltid varit en central del av alla demokratiska samhällen och något som 

en demokratisk stat lagt mycket fokus på att utforma, till skillnad från länder utan 

demokratiskt styre som snarare har sett utbildning som ett hot. Alltså är utbildning både 

viktigt för att demokrati ska kunna växa fram och för att demokratin ska bestå. Det ses som en 

avgörande faktor i utvecklandet av en demokratisk kultur, såväl förr som idag i de länder som 

ännu inte har upprättat ett stabilt demokratiskt samhälle. I de redan etablerade demokratierna 

ses utbildning av de unga som en möjlighet att forma nya demokratiska medborgare och för 

att undvika politisk apati.33 Denna syn på den allmänna och obligatoriska utbildningen som ett 

sätt skapa demokratiska medborgare är vanlig i de flesta västerländska demokratier, så också i 

Sverige. Det som utmärker detta synsätt främst är att utbildning ses som något värdefullt för 

samhället och blir därför en del av den civila sfären. Därmed blir den också en viktig och 

central fråga för alla i samhället, helt emot synen att utbildning endast är till för individen 

själv och därmed varje medborgares ensak.34  

 

Det viktiga i ett sådant demokratiskt samhälle som strävar efter att utbilda goda demokrater 

är, enligt Dewey, att ha en typ av utbildning som ger individerna ett personligt intresse för 

sociala relationer och intellektuella vanor. Detta skapar medborgare som har möjlighet att 

genomföra sociala förändringar utan att kaos uppstår.35 I Sverige är vi inne på samma spår 

som Dewey när vi väljer att formulera målet med den svenska utbildningen och arbetet i 

 
32 Dahlstedt & Olson 2013; 14f 
33 Biesta 2003; 60ff 
34 ibid 2003; 59 
35 Dewey 1997; 140 
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skolan. Man säger idag att man vill utbilda medvetna och kompetenta medborgare som ska 

klara av att hantera både den kunskap och de sociala värden som krävs för en fungerande 

demokrati. Skolans värdegrundsarbete ska främja demokratin och motverka odemokratiska 

uttryck, vilket innebär att ge de unga medborgarna en utbildning i enlighet med den kunskap 

och värdegrund som det svenska samhället vilar på.36 Så genom att hos medborgarna skapa en 

vilja att förändra både sitt eget liv och samhället samt att ta ansvar för denna förändring 

genom reell handling, så blir det viktigaste för den svenska medborgarskapande utbildningen 

att lära sina objekt om att se möjligheter, få saker gjorda, lösa problem, planera och 

samarbeta.37 Fokus ligger inte på kunskapsinsamlande utan på andra värden som är viktiga för 

den svenska demokratin. Det är dock inte enkelt att lyckas med denna typ av utbildning 

eftersom målen ibland kan vara svåra att ta på och att det ofta finns många olika vägar dit. 

Forskningen visar dock att demokratisk utbildning är möjlig trots dess svårigheter, det krävs 

visserligen en ständig uppmärksamhet på skolans och läromiljöns demokratiska kvalitet för att 

den ska fungera på det sätt som eftersträvas i en demokrati.38 

 

Den sociala miljön har stor betydelse för hur stor möjlighet den demokratiska utbildningen 

har med att lyckas och därmed blir den lärandemiljön som finns i skolan viktig för hur väl 

denna undervisning kommer emottagas bland eleverna.39 Många lärare och elever tenderar att 

likställa skolans demokratiska uppdrag med elevinflytande, främst formellt sådant. Vilket 

innebär elevråd och klassråd, men även i viss mån elevers inflytande över undervisningen. En 

annan del som ses som en del inom det demokratiska uppdraget är arbetet med att främja 

likabehandling och arbete med skolans värdegrund, men detta leder ofta till att den 

medborgarfostrande delen av uppdraget hamnar i skymundan.40 Forskningen visar dock att för 

att lyckas med den fördjupade demokratifostran som är en central tematik i skolans 

policydokument under det nya millenniet behöver en stor tyngd läggas vid deliberation, det 

vill säga samtal. Dahlstedt & Olson lyfter fram att i dokumenten framträder förmågan att 

samtala som viktig för att medborgaren ska kunna fungera i ett demokratiskt samhälle. För att 

samtal ska kunna uppstå så krävs ett att människor möts samt att det finns arenor där sådana 

möten kan äga rum. Därmed blir den sociala miljön oerhört viktig i en demokrati och så också 

 
36 Skolinspektionen 2012; 6f 
37 Dahlstedt & Olson 2013; 18 
38 Biesta 2003; 62f 
39 Dewey 1997; 47f 
40 Skolinspektionen 2012; 18 
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i fostran av demokratiska medborgare.41 Skolan måste därför själv utgöra ett litet samhälle 

och gå hand i hand med samhället utanför. Vilket innebär att det måste finnas arenor för 

möten och möjlighet för eleverna att få chanser till samtal för att kunna utveckla denna 

förmåga.42  

 

En fråga som ofta debatteras i samband med skolans syn på demokrati och samhälle är om 

skolor ska ta aktiv ställning för demokrati eller om de ska agera mer sakligt och objektiv med 

fokus på att undervisa om demokrati som kunskapsinnehåll och på tillägnandet av 

demokratiska färdigheter. För frågan är om det räcker med undervisning om demokrati för att 

skapa demokratiska medborgare med stor förståelse för hur det demokratiska samhället 

fungerar eller om det krävs att själva undervisningen också är demokratisk. För att eleverna på 

så sätt ska få lära sig innebörden och funktionen av demokrati och på så sätt tillägna sig en 

större förståelse. Forskningen visar också att det är svårt att lyckas med en demokratisk 

fostran om allt ansvar läggs på skolan och föräldrarna, utan för att lyckas med detta måste 

ansvaret för den demokratiska utbildningen läggas på hela samhället.43 

 

Sedan finns det också de som menar att de aktuella styrdokumenten snarare betonar den 

deltagardemokratiska dimensionen än den deliberativa, vilken mer stämmer överens med den 

bild som lärare och elever ger av det demokratiska uppdraget i skolan. Att eleverna främst ska 

ha formellt inflytande samt visst inflytande över undervisningen.44 Problemet med detta är 

bara att annan forskning visar att inte ens med en deliberativ utbildning för demokrati så går 

det att lära ut demokrati fullt ut om den sociala miljön i skolan inte är demokratisk. 

Studerande lär mer kraftfullt från situationer som de är inbegripna i än från undervisning om 

demokrati och medborgarskap, därför krävs det att skolans inre organisation är demokratisk. 

Utan en sådan organisation så får man svårt att uppnå en social miljö som är demokratisk, 

vilket tveklöst kommer att ha en negativ påverkan på elevernas attityder och värderingar 

gentemot demokrati.45     

 

Undervisning är alltid i någon mening en form av politisk fostran och skolan blir då utan 

tvekan ett av det offentliga samhällets viktigaste instrument för att påverka de nya 

 
41 Dahlstedt & Olson 2013; 13 
42 Dewey 1997; 412ff 
43 Biesta 2003; 61ff 
44 Oscarsson 2005; 16 
45 Biesta 2003; 62f 
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medborgarna samhällets normativa övertygelser.46 I ett demokratiskt samhälle är denna 

normativa övertygelse de demokratiska värdena och då förstår man relationen mellan 

demokrati och utbildning som ett sett att förbereda nya medborgare för deras framtida 

deltagande i det demokratiska livet.47 Denna medborgarfostran förekommer i undervisningen i 

alla ämnen i någon form, men den genomsyrar den dock inte. Utan ofta genomförs sådana 

inslag som exempelvis prövande samtal eller kritisk reflektion och analys inte med tillräcklig 

varaktighet och/eller på en för eleverna tillräckligt intellektuellt utmanande nivå.48 Detta 

innebär att demokratiutbildningen inte blir fördjupad. Den pedagogiska utmaningen blir att 

förmå kommande medborgare att rikta fokus mot sig själv och sitt inre liv, genom hela livet 

och med hela sin kraft. Eftersom det är endast då som man kan få en individ att själv vilja 

förändras och därmed sedan skapa de förändringar i samhället som är viktiga för att det 

demokratiska samhället ska fortsätta att utvecklas.49 Dewey uttrycker det med att 

utbildningens syfte i ett demokratiskt samhälle måste vara att påverka moralen hos 

medborgarna. Detta går endast enligt honom genom att undervisningen betonar självupplevda 

erfarenheter, eftersom om moralen undervisas på vanligt sätt så påverkas inte personligheten 

av undervisningen. Om inte undervisningen om moral påverkar och förändrar personligheten 

hos eleverna så förvinner moralen som huvudsyfte för utbildningen och det blir svårt att få de 

demokratiska värdena att fastna hos de nya medborgarna.50 Därför blir de deliberativa 

samtalen viktiga eftersom de är en självupplevd demokratisk process som är viktig för att 

fördjupa förståelsen av demokrati hos eleverna. De är dock tidskrävande att få till och det 

ställer krav på mod och personlig mognad, vilket kan vara anledningen till at de fått väldigt 

lite utrymme i skolorna idag. Dock så behövs de för att klara av det demokratiska uppdraget, 

både som utgångspunkt för kollegiala diskussioner samt i klassrummen som en förberedelse 

för eleverna.51   

 

Skapandet av medborgaren som samtalande handlar dock inte bara om att individer ska erövra 

förmågan att kunna och vilja samtala, utan viktigt blir också att överbygga spänningen mellan 

ett medborgarskapande som utgår ifrån en uppsättning kunskaper och medborgarskapande 

som utgår ifrån värden. Det handlar om att skapa förmågan att delta i lärprocesser som varar 

 
46 Carleheden 2002; 43 
47 Biesta 2003; 61f 
48 Skolinspektionen 2012; 7 
49 Dahlstedt & Olson 2013; 20 
50 Dewey 1997; 409ff 
51 Skolinspektionen 2012; 47 
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hela livet och som inte bara handlar om vetande och lärande, utan också om förmågan att 

känna och samtala. Demokratisk kompetens blir då att kunna delta i samhällslivet, kunna ta 

ansvar för sina förmågor samt förmågan att kunna kommunicera på ”rätt” sätt.52 För att uppnå 

detta så behöver man skapa en utbildning genom demokrati där man utbildar för demokrati, 

vilket vilar på att det bästa sättet att förbereda för demokrati är genom att delta i demokratiska 

processer.53 För att kunna uppnå detta så behöver synen på demokrati se likadan ut även i 

samhället i stort. Detta eftersom det är väldigt svårt att lyckas med att skapa en viss typ av 

demokratiutbildning om den inte stämmer överens med den demokratisyn som finns i övriga 

delar av samhället.54 

Demokrati i samhällskunskapen 
 

Samhällskunskapsämnet uppkom som ett svar på behovet att ge medborgarna den kunskap 

som de behöver för att kunna handla som ansvarstagande demokratiska medborgare. Vad 

detta innebär har dock skiftat en del genom åren, från att ibland ha legat på kunskaper om 

samhället till att ibland fokusera på fostran till specifika attityder.55 Samhällskunskapen 

uppkom för att fostra demokratiska medborgare och har därför alltid haft ett särskilt ansvar 

för att fördjupa och implementera medborgerliga kompetenser hos eleverna samt att stärka 

skolans demokratiuppdrag.56 Genom åren har detta ansvar tolkats olika, på 1950-  och 60-talet 

uppfattas samhällskunskapen som ett kunskapsämne. En anledning till detta är att hela 

samhället vid den här tiden genomsyras av en tro på kunskap som nyckel till framgång och att 

medborgarnas möjligheter till aktivt deltagande i samhällslivet utgår från kunskap. Samtidigt 

så har samhällskunskapen ännu inte etablerat sig som ett självständigt ämne än, utan ämnet 

heter då ”Historia med samhällslära”. Vid mitten av 70-talet sker en förskjutning mot 

fostranaspekten och eleverna ska nu lära sig att bli vetenskapliga och bedriva forskning i 

skolan. Under 80-talet och fram till slutet av 90-talet dominerar fostran som 

samhällskunskapens huvudsakliga syfte. Nu ska eleverna lära sig färdigheter så att de kan bli 

aktivt deltagande medborgare och demokrati blir ett begrepp om vilket elevernas förståelse 

måste fördjupas. I slutet att 1990-talet och början av 2000-talet är fostransaspekten fortfarande 

övervägande, men det finns en dragning mot kunskapsaspekten.57 

 
52 Dahlstedt & Olson 2013; 15f 
53 Biesta 2003; 63 
54 Samuelsson & Bøyum 2015; 77 
55 Bronäs 2003; 189 
56 Oscarsson 2005; 11 
57 Bronäs 2003; 191ff 
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Oscarsson menar dock att det skedde ett skifte i samhällskunskapens betydelse för det 

demokratiska uppdraget under 1990-talet, där demokratisynen i styrdokumenten i 

övervägande del betonar bekräftande och bevarande av demokrati snarare än den fördjupande 

och konflikcentrerande synen på demokratifostran.58 Även enlig Bronäs är det tydligt att 

samhällskunskapsämnet förändras i takt med förändringarna i samhället. Genomsyras 

samhället på en tro på fasta kunskaper, så syns detta i utformningen av samhällskunskapen 

och detsamma gäller även tvärtom, om fokus i samhället ligger på färdigheter och fostran.59 

Så skiften har skett under hela ämnets historia, där det gått från mer fokus på kunskaper till att 

lägga tonvikten på fostran.60 Forskningen visar att under en period under 70- och 80-talet var 

den ledande demokratisynen i styrdokumenten en normativ, kritiskt ifrågasättande och 

jämlikhetsinriktad demokratisk fostran, men under 90-talet svängde det igen. Istället kom den 

dominerande synen att bli den traditionellt funktionalistiska demokratisynen, som innebär att 

demokrati endast ses som ett kunskapsområde som liksom andra innehåller vissa fakta som 

eleverna ska lära in. Samhällskunskapsundervisningens uppgift att utveckla elevernas 

demokratiska kompetens genom ett kollektivt, reellt elevinflytande och deliberativa samtal får 

i den mål- och resultatstyrda skolan som växte fram då ett mycket begränsat utrymme.61   

 
58 Oscarsson 2005; 11 
59 Bronäs 2003; 201 
60 ibid; 191ff 
61 Oscarsson 2005; 11 
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3. Resultatredovisning 

 

Här nedan följer en genomgång av de dokument som har styrt den svenska skolan sedan 1955. 

Det är en undervisningsplan och fem läroplaner som gås igenom med syftet att plocka fram 

allt som har med demokrati att göra. Detta för att se dels på vilket sätt de olika 

styrdokumenten behandlar ämnet, men också för att försöka uttyda syftet bakom 

formuleringarna i enlighet med hermeneutisk tolkningslära.  

 

 

3.1 Undervisningsplan för rikets folkskolor från 1955 (Up55) 
 

I den undervisningsplan som togs fram 1955 av den Kungliga skolöverstyrelsen som 

styrdokument för Sveriges folkskolor har ett stort fokus på hur skolan ska fostra eleverna. 

Folkskolan hade till uppgift att både förmedla kunskaper och bildning men också att överföra 

andra värden till eleverna. Skolan skulle enligt Up55 medverka till att skapa självständiga och 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Detta med fokus på en harmonisk och 

individuell utveckling för varje elev.62 I målen och syftet för folkskolan i Up55 nämns inte 

demokrati överhuvudtaget och mycket av fokuset ligger på den individuella utvecklingen för 

att klara av att vara en del i samhället både i nutid och i framtiden, att klara av den allt 

snabbare samhällsutvecklingen. Så det viktiga är inte att överföra demokratiska värderingar 

till eleverna utan att göra dessa redo att efter skolan ta del i samhällslivet. Skolan ska 

visserligen utveckla känslan av medansvar för vårt samhälle, för dess fortlevnad och 

utveckling, men detta endast genom att skapa ett intresse för samhället. Ett intresse för politik 

och att aktivt bidra till samhällsutvecklingen genom olika samhällsinsatser. Främst kommer 

dock en förståelse och lojalitet med de medborgerliga skyldigheter som samhället kräver av 

sina medlemmar.63 Skolarbetet ska vara ordnat så att det främjar elevernas möjligheter att 

utveckla följande värden; ansvarskänsla, ärlighet, uthållighet, punktlighet, samarbetsförmåga 

samt tro på sig själv.64 Det handlar om att överföra värden till eleverna, men dessa ses snarare 

som grundläggande mänskliga värden än som specifikt kopplade till demokrati. Man vill 

förbereda dem både för det demokratiska samhället, men också på att samhället är 

 
62 Kungl. Skolöverstyrelsen 1955; 6 
63 ibid; 25 
64 ibid; 6 
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föränderligt och att det kan se annorlunda ut i framtiden. Då ska deras skolgång ändå vara 

relevant och kunna hjälpa dem att hantera samhällsutvecklingen. Detta betonas mycket mer än 

bevarandet av det demokratiska samhället. Lärarna ska dessutom inte utöva någon som helst 

påtryckning på eleverna i politiska frågor, utan låta alla olika synpunkter komma till tals.65 

 

TABELL 1.1 MÅL & SYFTE 

DEMOKRATI  
”Läraren skall inte söka påtrycka eleverna någon viss åskådning i politiska och religiösa 
frågor.” (10) 
 

 

 

 

 

 

MEDBORGARFOSTRAN 

 
”Folkskolan har till uppgift att meddela en allmän medborgerlig bildning, att medverka till en 
harmonisk utveckling av de ungas individuella anlag och att i samverkan med hemmen fostra 
de unga till självständiga och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.” (6) 
 
”Skolan har att främja de ungas personlighetsutveckling, även på känslolivets och viljelivets 
områden. Den skall vidare vinnlägga sig om att skapa förutsättningar för elevernas sunda 
kroppsliga utveckling. Skolan får således inte begränsa sin uppgift till att utveckla elevernas 
förståndsgåvor och bibringa dem kunskaper.” (6) 
 

”Skolarbetet bör vara så ordnat, att genom skolans gemenskap och genom själva arbetssättet 
hos lärjungarna uppodlas ansvarskänsla, ärlighet, uthållighet, punktlighet, förmåga såväl att 
samarbeta med andra som att självständigt utföra ett arbete, vana att lita på sig själva, att 
övervinna svårigheter och att väl utnyttja tiden.” (6) 
 

”Ett gott och förtroendefullt förhållande mellan skola och hem är en viktig förutsättning för de 
ungas fostran. Det är skolans och lärarnas självklara plikt att göra vad på dem ankommer, för 
att ett sådant förhållande skall råda.” (11f) 
 

”Skolan bör också söka utveckla känslan av medansvar för vårt samhälle, för dess värnande 
och dess utveckling i känslan av medansvar bör ingå intresse för att genom positiv kritik och 
aktiva samhällsinsatser bidra till samhällsutvecklingen men därutöver även förståelse och 
lojalitet inför de bördor och medborgerliga skyldigheter, som samhällets bestånd kan kräva.” 
(25) 
 

 
 

Studerar kursplanerna i de samhällsorienterade ämnena så är det endast 

samhällskunskapsämnet som berör ämnet demokrati. Det står dock att samhällskunskapen ska 

samverka med alla övriga ämnen för att fostra eleverna till goda medborgare i ett 

demokratiskt samhälle.66 Inga av de övriga ämnen (historia, geografi, religion och svenska) 

som studeras har dock några egna konkreta kopplingar till demokrati i sina kursplaner. Även 

om det i kursplanen för historia står att undervisningen har till uppgift att ta hur den politiska 

utvecklingen har sett ut i norden och andra delar av världen.67 I samhällskunskap ska eleverna 

lära sig om olika styrelseformer, främst demokrati och diktatur. Främst med fokus på 

demokrati och den svenska demokratin och vilka rättigheter och skyldigheter som följer med 

den. Syftet med undervisningen om demokrati i samhällskunskapen är att väcka förståelse för 

de grundläggande gemensamma demokratiska värdena samt att utveckla ett intresse för 

 
65 Kungl. Skolöverstyrelsen 1955; 10ff 
66 ibid; 104 
67 ibid; 97 
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samhällsutveckling samt lunskapen att kritiskt och självständigt bedöma information och 

uttalanden. Detta för att främja elevernas utveckling till aktiva, omdömesgilla och 

ansvarsmedvetna medborgare.68 

 
 

TABELL 1.2 SYFTE CENTRALT INNEHÅLL 

SAMHÄLLSKUNSKAP ”Undervisningen bör bidraga till att befästa goda 
normer för samlevnaden och att uppodla 
samarbetsvilja, ansvarskänsla och respekt för 
allmänna bestämmelser och för 
överenskommelser. Den bör vidare syfta till att 
väcka förståelse för de grundläggande 
gemensamma värdena i vårt demokratiska 
svenska samhälle, utveckla intresse för 
samhälleliga angelägenheter och vana att 
kritiskt och självständigt bedöma framställningar 
och uttalanden i allmänna frågor och på så sätt 
främja elevernas utveckling till aktiva, 
omdömesgilla och ansvarsmedvetna 
medborgare i ett fritt land.” (102) 
 

”Ämnet skall i samverkan med övriga ämnen och 
skolans hela gemenskapsliv bidra till att fostra 
eleverna till goda medborgare i ett demokratiskt 
rättssamhälle. Härvid går vägen över 
orienteringen om hem, skola, kamratliv, 
föreningsliv och bildningsarbete till frågorna om 
den enskildes uppgifter i ett sådant samhälle.” 
(104) 

”Regeringen och riksdagen. Kortfattad 
behandling av statsförvaltningen.” (103) 
 

”Olika styrelseformer, främst demokrati och 
diktatur. Några huvuddrag hos den svenska 
demokratin. Betydelsen av den enskildes 
självständiga omdöme och aktiva samhällsinsats. 
Medborgarens viktigaste rättigheter och 
skyldigheter. Grundlagarnas betydelse för den 
enskilde.” (103) 
 

”De politiska partierna. Tidningspressen, dess 
politiska verksamhet, dess värde och 
begränsning som kunskapskälla.” (103) 
 

”Sådana huvuddrag hos den svenska demokratin 
som karaktären av rättssamhälle, 
medborgarfrihet, allmän och lika rösträtt, rikt 
förgrenat organisationsväsen, kulturella 
strävanden, social omvårdnad, fördragsamhet 
och samarbetsvilja bör framhävas. Dessa drag 
hos den svenska demokratin måste 
konkretiseras för eleverna i syfte att hos dem 
skapa förståelse för vårt samhälles 
grundläggande gemensamma värden och att 
främja deras solidaritet med övriga medborgare 
och med samhället.” (104) 

HISTORIA ”Undervisningen i historia har till uppgift att 
orientera eleverna i vårt folks historia och att 
med aktgivande på såväl den politiska som den 
ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen 
giva dem kännedom om mera betydelsefulla 
händelser, tidsföreteelser och personligheter i 
nordisk och allmän historia” (97) 

”Svensk historia från omkring 1850 till 
nuvarande tid och i anslutning därtill viktigare 
avsnitt ur periodens allmänna historia.” (97) 
 

”(…) för att fördjupa förståelsen av nutiden 
något om samhällsförhållanden och kulturliv 
under antiken.” (98) 

RELIGION   

GEOGRAFI   

SVENSKA   

 
 
 

3.2 Läroplan för grundskolan från 1962 (Lgr62) 
 

I den läroplan för grundskolan som kungliga skolöverstyrelsen tog fram 1962 läggs ett stort 

fokus på individen och den enskilda eleven ska stå i centrum för skolans fostrande 

verksamhet. Skolans uppdrag är främst att ge eleverna de kunskaper som de behöver för att 

klara kraven från ett samhälle som snabbt och ofta utvecklas och förändras. Skolan har dock 

också ett fostrande uppdrag och ska tillsammans med hemmen främja elevernas utveckling till 

 
68 Kungl. Skolöverstyrelsen 1955; 102ff 
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harmoniska människor och dugliga och ansvarskännande samhällsmedborgare. Att hjälpa 

varje elev till en allsidig utveckling är skolarbetets riktpunkt och därför ska skolans fostran 

vara individuell. Det som berör demokrati handlar om att beskriva vilket ansvar och vilka 

krav som ställs på medborgarna i ett demokratiskt samhälle. De värderingar som kopplas 

samman med detta rör det rent individuella om att eleverna måste kunna tänka klart och ha ett 

kritiskt tänkande för att kunna bli välfungerande samhällsmedlemmar. Annars läggs störst 

betoning på att eleverna under sin skoltid ska få öva sig på att leva och verka i gemenskap 

med andra för att förbereda sig för ett liv som aktiv medborgare i morgondagens samhälle. 

Skolan har därför i uppgift att hjälpa och stimulera varje elev att på bästa sätt ta till vara och 

utveckla sina inneboende förutsättningar både som enskild individ och som medborgare i ett 

demokratiskt samhället.69  

 

Eftersom att fokus ligger på individen och på att samhället är föränderligt så ska skolans 

arbete och innehåll inte preciseras i detalj. Utan skolans uppgifter måste hela tiden omprövas 

så att de håller sig uppdaterade till samhällsutvecklingen. Istället ska eleverna främst ges en 

etisk fostran för att få en god uppfattning om de moraliska normer som måste gälla mellan 

människor i ett demokratiskt samhälle.70 Detta för att samlivet i det demokratiska samhället 

måste utformas av fria och självständiga människor. Dock så får inte friheten och 

självständigheter få utgöra ett självändamål, utan endast grunden för samarbete och 

samverkan. Skolans fostran ska därför grundlägga och vidareutveckla sådana egenskaper som 

under tid kan bära upp och förstärka demokratins principer. Vilka dessa egenskaper preciseras 

dock inte mer än att det handlar om tolerans och samverkan.71 

  

 
69 Kungl. skolöverstyrelsen 1962; 13ff 
70 ibid; 12ff 
71 ibid; 18 
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TABELL 1.1 MÅL & SYFTE 

DEMOKRATI ”Skolan får nu till uppgift att hjälpa och stimulera varje elev att på bästa sätt ta till vara och 
utveckla sina inneboende förutsättningar både som enskild individ och som medborgare i ett 
demokratiskt samhälle och att lära honom att under sitt arbete för den egna utvecklingen 
känna ansvar för vidgade kretsar av medmänniskor.” (15) 
 

”I ett demokratiskt samhälle, där man önskar lägga allt större ansvar på den enskilda 
människan, får intellektets skolning stor vikt. De kvaliteter, som särskilt bör hållas i sikte, är 
tankens klarhet och reda, dess rörlighet och skärpa, förmågan att pröva kritiskt och 
självständigt och motstå tendentiös påverkan, att analysera, jämföra och sammanfatta.” (15f) 
 
”Samlivet i det demokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga människor. 
Men friheten och självständigheten får inte utgöra självändamål: de måste vara grundvalen 
för samarbete och samverkan. Skolans sociala fostran skall därför grundlägga och 
vidareutveckla sådana egenskaper hos eleverna, som i en tid av stark utveckling kan bära upp 
och förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan kön, 
nationer och folkgrupper. Att väcka respekt för sanning och rätt, för människans egenvärde, 
för människolivets okränkbarhet och därmed för rätten till personlig integritet är en 
huvuduppgift också för den sociala fostran, som skolans verksamhet skall omfatta. 
Betydelsefullt är, att eleverna fostras till hjälpsamhet mot varandra och till villighet att ställa 
sin förmåga till andras tjänst, när så är möjligt och lämpligt. De ungas känsla av samhörighet 
och medansvar måste emellertid vidgas utöver gränserna för familj och släkt, kamratkrets och 
skola till att omsluta allt större samhällsbildningar.” (18) 
 

MEDBORGARFOSTRAN ”Den genom samhällets försorg bedrivna undervisningen av barn och ungdom har till syfte att 
meddela eleverna kunskaper och öva deras färdigheter samt i samarbete med hemmen främja 
elevernas utveckling till harmoniska människor och till dugliga och ansvarskännande 
samhällsmedlemmar.” (13) 
 

”I centrum för skolans fostrande verksamhet står den enskilda eleven. Att hjälpa varje elev till 
en allsidig utveckling är riktpunkten för skolans arbete. Det innebär, att den med aktning för 
elevens människovärde och kännedom om hans individuella egenart och förutsättningar skall 
söka främja hans personliga mognande till en fri, självständig och harmonisk människa. Skolan 
skall ge individuell fostran.” (13) 
 

”För att hon skall kunna finna sig tillrätta i tillvaron, måste hon redan under skoltiden få öva 
sig att leva och verka i gemenskap med andra och förbereda sig för sitt liv som framtida 
familjebildare och aktiv medborgare i morgondagens samhälle, som betydligt mer än det 
nuvarande kommer att kräva samverkan mellan människor av olika läggning och begåvning. 
Skolan måste med andra ord också ge social fostran.” (13) 
 

”Individens behov och samhällets krav i olika avseenden är bestämmande för innehållet, 
formerna och organisationen av skolans verksamhet.” (13) 
 
”Även samhället befinner sig i ständig utveckling. Dess omdaning sker snabbt. När skolan utför 
sin fostrargärning, måste den därför se till, att arbetet väl anpassas icke blott till den enskildes 
utan också till samhällets utveckling. Det måste ha en inriktning mot framtiden och ge 
eleverna god beredskap att kunna möta också ändrade förutsättningar och nya krav.” (13) 
 
”I ett föränderligt samhälle är det ej möjligt och ej lämpligt att i detalj precisera och fastlåsa 
vare sig innehåll eller form för arbetet. Skolans uppgifter måste fortlöpande omprövas, så att 
de ständigt hålles tidsenliga; skolans egen utveckling bör försiggå i takt med samhällets. 
Samspelet mellan skola och samhälle måste vara sådant, att skolan med sitt arbete icke blott 
fullgör en samhällsfunktion, som svarar mot samhällets aktuella behov, utan också på lång 
sikt blir en positivt skapande kraft i samhällsutvecklingen. Som samhällsinstitution har den i 
hög grad uppgiften att förvalta kulturarvet och att föra det vidare.” (13f) 
 
”Genom sin individuella och sociala fostran skall skolan ge alla elever en grundläggande 
bildning, som till dem förmedlar sådana färdigheter och kunskaper, vanor, attityder och 
värderingar, som är av betydelse för deras fostran och personliga utveckling och för deras 
möjlighet att anpassa sig i dagens och morgondagens samhälle och att där fungera som 
yrkesutövare och samhällsmedborgare.” (15) 
 

 
 

Vid en granskning av de samhällsorienterande ämnena samt svenska så står det inte mycket 

kopplat till demokrati. Inget ämne förutom samhällskunskap har något innehåll som direkt 
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nämner demokrati. Inom samhällskunskapsämnet ska eleverna studera om politik och dess 

uppbyggnad samt om demokratins fördelar och problem. I syftet står det endast att 

undervisningen i ämnet ska stimulera till egna insatser i samhällslivet och engagemang för 

gemensamma problem.72 I kristendomskunskap läggs ett tydligt fokus på att fostra 

medborgare, dock helt utan något fokus på demokrati utan mer på etik och moral.73 Dock står 

det kopplat till syftet för alla de samhällsorienterande ämnena att undervisningen ska syfta till 

att föra fram ett personligt engagemang hos eleverna för tankar och idéer som har format och 

formar vårt samhälle och vårt demokrati. Detta för att bygga upp en respekt för objektivitet 

och sanningssökande samt att stimulera eleverna att utgå från självständiga ställningstaganden 

och bygga upp en personlig åskådning.74 

  

 
72 Kungl. Skolöverstyrelsen 1962; 240ff 
73 ibid; 221 
74 Kungl. Skolöverstyrelsen 1962; 210 



27 
 

 
TABELL 1.2 SYFTE CENTRALT INNEHÅLL 

SAMHÄLLSKUNSKAP ”Undervisningen skall syfta till att föra eleverna 
fram till ett personligt engagemang genom att 
konfrontera dem med de tankar och idéer, som 
gjort och gör sig gällande i det mänskliga 
samlivet, göra dem förtrogna med de värden, 
vilka vår demokratiska livsform rymmer, skapa 
en på faktisk kunskap grundad förståelse för 
andra människor, väcka deras respekt för 
objektivitet och sanningssökande och stimulera 
dem att utifrån självständiga ställningstaganden 
bygga upp en personlig åskådning.” (210) 
 

”En av samhällskunskapens viktigaste uppgifter 
är att röka ge eleverna socialt värdefulla 
attityder. Detta kan lättast ske genom att de i 
den dagliga samvaron får uppleva klassen och 
skolan som en gemenskap med olika arbets- och 
samlevnadsformer. Förmåga att leva samman i 
grupper, vilja till samarbete, respekt för normer, 
hänsyn till andra, känsla för det gemensamt 
ägda eller anförtrodda och självständigt 
ställningstagande är centrala mål för denna 
fostran.” (244) 

”Hur människor lever och verkar tillsammans — 
frågor som på olika sätt aktualiseras av 
händelser och företeelser i hemmet, skolan och 
kamratkretsen, i samhället och ute i världen 
samt av undervisningen i övrigt.” (242) 
 

”Huvudlinjerna i det svenska samhällets politiska 
organisation.” (242) 
 

”Den politiska organisationen i hemkommunen. 
Val och valrörelser. Den enskildes deltagande i 
kommunarbetet.” (243) 
 

”Demokratins innebörd och problem. 
Opinionsbildningens vägar och instrument.” 
(243) 

HISTORIA ”Undervisningen skall syfta till att föra eleverna 
fram till ett personligt engagemang genom att 
konfrontera dem med de tankar och idéer, som 
gjort och gör sig gällande i det mänskliga 
samlivet, göra dem förtrogna med de värden, 
vilka vår demokratiska livsform rymmer, skapa 
en på faktisk kunskap grundad förståelse för 
andra människor, väcka deras respekt för 
objektivitet och sanningssökande och stimulera 
dem att utifrån självständiga ställningstaganden 
bygga upp en personlig åskådning.” (210) 

 

RELIGION ”Undervisningen i kristendomskunskap skall 
liksom undervisningen i andra ämnen också ha 
en fostrande inverkan på individen. Genom det 
stoff som behandlas aktualiseras frågor, som rör 
elevernas egen livsinställning. Normer och 
livsideal, som är av betydelse för deras 
personliga utveckling och som fostrar till 
sanningssökande och livsallvar, kan härigenom 
förmedlas.” (221) 

 

GEOGRAFI ”Undervisningen skall syfta till att föra eleverna 
fram till ett personligt engagemang genom att 
konfrontera dem med de tankar och idéer, som 
gjort och gör sig gällande i det mänskliga 
samlivet, göra dem förtrogna med de värden, 
vilka vår demokratiska livsform rymmer, skapa 
en på faktisk kunskap grundad förståelse för 
andra människor, väcka deras respekt för 
objektivitet och sanningssökande och stimulera 
dem att utifrån självständiga ställningstaganden 
bygga upp en personlig åskådning.” (210) 

 

SVENSKA   

 
 
 
  



28 
 

 

3.3 Läroplan för grundskolan från 1969 (Lgr69) 
 

I den läroplan för grundskolan som skolöverstyrelsen tog fram 1969 fokuserar man främst på 

individen och den enskilda eleven ska stå i centrum för skolans fostrande verksamhet. 

Eftersom det inte gått så lång tid mellan Lgr69 och Lgr62 så är det mycket som från den 

tidigare läroplanen som återkommer i denna, såväl innehållsmässigt som hela formuleringar.  

Även här är det skolans främsta uppgift att ge eleverna de kunskaper som de behöver för att 

klara kraven från ett samhälle som snabbt och ofta utvecklas och förändras. Skolan har dock 

också ett fostrande uppdrag och ska tillsammans med hemmen främja elevernas utveckling till 

harmoniska människor och dugliga och ansvarskännande samhällsmedborgare. Att hjälpa 

varje elev till en allsidig utveckling är skolarbetets riktpunkt och därför ska skolans fostran 

vara individuell. Synen på hur skolans syn på demokrati ska se ut har dock utvecklats en del. 

Skolan ska fostra elever till att klara av det ansvar och krav som ställs på medborgare i ett 

demokratiskt samhälle. Detta ska skolan göra genom att hjälpa och stimulera varje elev att på 

bästa sätt ta till vara och utveckla sina inneboende förutsättningar så att det kan utvecklas 

både som individ och som demokratisk samhällsmedborgare. Samhället anses vara öppet för 

stora förändringar och skolans innehåll bör därför inte preciseras i detalj så att det inte riskerar 

att bli fastlåst och inte i fas med sin tid. I detta föränderliga samhälle läggs ett allt större 

ansvar på den enskilda människan och därför är skolans uppgift att se till att varje elev får 

utveckla sitt intellekt, träna tankens klarhet samt lära sig att pröva kritiskt och att fatta 

självständiga beslut utifrån analyser och jämförelser. Detta är viktiga än att stöpa eleverna i en 

viss form med sin medborgerliga fostran. Detta för att samlivet i det demokratiska samhället 

måste utformas av fria och självständiga människor, även om friheten och självständigheten 

aldrig får utgöra ett självändamål. På grund av allt detta så måste därför skolans uppgifter hela 

tiden omprövas och testas så att det alltid hålls tidsenliga.75 

  

 
75 Skolöverstyrelsen 1969; 10ff 
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TABELL 1.1 MÅL & SYFTE 

DEMOKRATI ”I ett demokratiskt samhälle, där man önskar lägga allt större ansvar på den enskilda 
människan, får intellektets skolning stor vikt. De kvaliteter, som särskilt bör hållas i sikte, är 
tankens klarhet och reda, förmågan att pröva kritiskt och självständigt och motstå tendentiös 
påverkan, att analysera, jämföra och sammanfatta.” (12f) 
 

”I en demokratisk skola måste gemenskapskänsla, samarbete, medansvar och självdisciplin 
vara riktpunkter för arbetet, eftersom detta bland annat syftar till att främja elevernas sociala 
utveckling.” (17) 
 

MEDBORGARFOSTRAN ”Den enskilda människan är medlem av skilda gemenskapskretsar. Dessutom är hon 
samhällsmedlem såväl i den nationella som i den internationella gemenskapen. För att hon 
skall kunna finna sig tillrätta i tillvaron, måste hon redan under skoltiden få öva sig att leva 
och verka i gemenskap med andra och förbereda sig för sin roll söm aktiv medborgare i 
morgondagens samhälle, som betydligt mer än det nuvarande kommer att kräva samverkan 
och solidaritet mellan människorna.” (10) 
 

”I ett föränderligt samhälle är det ej möjligt och ej lämpligt att i detalj precisera och fastlåsa 
vare sig innehåll eller form för arbetet. Skolans uppgifter måste därför fortlöpande omprövas, 
så att de ständigt hålls tidsenliga. Samspelet mellan skola och samhälle måste vara sådant, att 
skolan med sitt arbete inte endast fullgör en funktion, som svarar mot samhällets aktuella 
behov, utan också på lång sikt blir en positivt skapande kraft i samhällsutvecklingen. Skolan 
skall vidare ge eleverna perspektiv på samhällets föränderlighet för att de bättre skall förstå 
förhållanden i vår tid och förvalta det värdefulla från gången tid.” (11) 
 

”Skolan har till uppgift att hjälpa och stimulera varje elev att på bästa sätt ta och till vara och 
utveckla sina inneboende förutsättningar både som enskild individ och som medborgare i ett 
demokratiskt samhälle.” (12) 
 

”Skolan skall ge alla elever en grundläggande utbildning, som innefattar sådana färdigheter 
och kunskaper, vanor, attityder och värderingar som är av betydelse för deras personliga 
utveckling och för deras möjlighet att påverka och leva i dagens och morgondagens samhälle 
och att där fungera som yrkesutövare och samhällsmedborgare.” (12) 

 
 

I kursplanerna över de samhällsorienterande ämnena samt svenska så dyker inte demokrati 

begreppet upp i någon större utsträckning. Det står dock att syftet med de samhällsorientande 

ämnena är att för ”eleven levandegöra de bärande idéerna i vår demokratiska livssyn och efter 

hand öka elevens förmåga att förstå sig själv och sin egen situation, sina medmänniskor och 

omvärlden och att göra en positiv insats som samhällsmedborgare”.76 I kursplanerna över 

ämnena religionskunskap och geografi förekommer det dock inga antydningar om hur den 

demokratiska fostran skulle kunna kopplas till dessa ämnen. Inte heller i kursplanen över 

historia förekommer begreppet demokrati. Där står det dock att tonvikten för ämnet bör 

läggas på de företeelser som varit till stor del bidragande i att skapa de förhållanden, problem 

och motsättningar som råder i världen, vilket även skulle kunna innefatta demokratins 

framväxt både i Sverige och världen. Det står vidare att man inom ämnets huvudmoment ska 

behandla betydelsefulla händelser, tidsförseelser, miljöer och personligheter i allmän och 

nordisk historia från 1800-talet och framåt, vilket även inbegriper de händelser och personer 

 
76 Skolöverstyrelsen 1969; 170 



30 
 

som haft betydelse för demokratins framväxt.77 Dock står inget av detta konkret, utan mycket 

är upp till läraren själv vad han väljer att ta med i sin undervisning. I samhällskunskapens 

kursplan nämns demokrati och kopplas direkt till inlägget om demokrati som berörda alla de 

samhällsorienterande ämnena. Det står att samhällskunskapen ska levandegöra vår demokratis 

grundläggande idéer och stimulera eleverna till egna insatser i samhällslivet och till 

engagemang att lösa gemensamma problem. Dock finns det inget i stoffet som konkret 

kopplas till demokrati och dess grundläggande principer, utan istället står det att eleverna ska 

lära sig om svensk politik i synnerhet men också politik i allmänhet. Även andra delar går 

indirekt att koppla till demokrati, som undervisning om internationella samarbeten och hur 

fackliga organisationer fungerar, men mycket lämnas även här upp till varje lärare.78 Inom 

svenska ämnet så är det enda som går att koppla till demokratibegreppet att ämnet ska 

”medverka till en vidgad allmän orientering och skapa ökade förutsättningar för personlig 

utveckling och för gemenskap och samarbete.79 

  

 
77 ibid; 184 
78 Skolöverstyrelsen 1969; 182 
79 ibid; 128 



31 
 

 

 
TABELL 1.2 SYFTE CENTRALT INNEHÅLL 

SAMHÄLLSKUNSKAP ”Samhällsorienteringen skall ta sikte på att för 
eleven levandegöra de bärande idéerna i vår 
demokratiska livssyn och efter hand öka elevens 
förmåga att förstå sig själv och sin egen 
situation, sina medmänniskor och omvärlden 
och att göra en positiv insats som 
samhällsmedborgare.” (170) 
 
”Undervisningen skall för eleverna söka 
levandegöra de grundläggande idéerna i vår 
demokratiska livssyn och stimulera dem till egna 
insatser i samhällslivet och till engagemang för 
gemensamma problem.” (182) 

”Hur människor lever och verkar tillsammans — 
frågor som på olika sätt aktualiseras av 
händelser och företeelser i hemmet, skolan och 
kamratkretsen, i samhället och ute i världen 
samt av undervisningen i övrigt.” (182) 
 

”Politiska, sociala och ekonomiska problem i 
andra länder. Internationella problem. 
Internationellt samarbete.” (182) 

HISTORIA ”Samhällsorienteringen skall ta sikte på att för 
eleven levandegöra de bärande idéerna i vår 
demokratiska livssyn och efter hand öka elevens 
förmåga att förstå sig själv och sin egen 
situation, sina medmänniskor och omvärlden 
och att göra en positiv insats som 
samhällsmedborgare.” (170) 
 

”Undervisningen skall belysa den kulturella, 
sociala, ekonomiska, vetenskapliga, tekniska, 
rättsliga och politiska utvecklingen. Tonvikten 
bör därvid läggas på sådana företeelser, som i 
särskild grad bidragit till att skapa de 
förhållanden, problem och motsättningar som 
råder i världen i dag.” (184) 

”Betydelsefulla händelser, tidsföreteelser, 
miljöer och personligheter i allmän och nordisk 
historia från 1800-talets början fram till våra 
dagar.” (184) 

RELIGION ”Samhällsorienteringen skall ta sikte på att för 
eleven levandegöra de bärande idéerna i vår 
demokratiska livssyn och efter hand öka elevens 
förmåga att förstå sig själv och sin egen 
situation, sina medmänniskor och omvärlden 
och att göra en positiv insats som 
samhällsmedborgare.” (170) 

 

GEOGRAFI ”Samhällsorienteringen skall ta sikte på att för 
eleven levandegöra de bärande idéerna i vår 
demokratiska livssyn och efter hand öka elevens 
förmåga att förstå sig själv och sin egen 
situation, sina medmänniskor och omvärlden 
och att göra en positiv insats som 
samhällsmedborgare.” (170) 

 

SVENSKA ”Undervisningen bör tillgodose det dagliga livets 
krav, medverka till en vidgad allmän orientering 
och skapa ökade förutsättningar för personlig 
utveckling och för gemenskap och samarbete.” 
(128) 

 

 
 

3.4 Läroplanen för grundskolan från 1980 (Lgr80) 
 

Läroplanen för grundskolan som skolöverstyrelsen tog fram 1980 är den första läroplanen helt 

utfäst utav riksdag och regering. Redan tidigt i denna läroplan syns det att den är präglad av 

tidens syn på demokrati. Direkt i syftet för lgr80 står det att läroplanen ska spegla 

demokratins syn på människan och samhället. Människan beskrivs som aktiv, skapande, 

kunskapssökande och ansvarstagande som i samverkan med andra vill förstå och förbättra 

sina egna och andras livsvillkor. För att eleverna i skolan ska bli dessa demokratiska 
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människor så ska skolans innehåll och arbetssätt utformas så att det befrämjar detta synsätt.80 

Lgr80 stannar dock inte där, för även om den säger att skolan ska vara öppen för att 

skiljaktiga värderingar och åsikter ska få framföras, så slår den också fast att skolan har till 

uppdrag att hävda vår demokratis viktigaste värden. Svensk skola ska både försvara dessa 

värden och ta avstånd från allt som strider mot dessa. Skolan får dessutom aldrig ställa sig 

neutral eller passiv i fråga om det demokratiska samhällets grundläggande värderingar, utan 

den ska medvetet verka för att fostra eleverna till att förstå och respektera dessa.81   

 

Skolan ska fostra sina elever. Detta innebär att skolan aktivt och medvetet skall påverka och 

stimulera eleverna till att vilja omfatta vår demokratis grundläggande värderingar. En av 

skolans viktigaste uppgift blir därmed att utveckla kunskaper hos eleverna som gör att de kan 

bära upp och förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och jämlikhet. Lgr80 

menar att samlivet i det demokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga 

människor. Det tar därför upp konkreta punkter som skolan därför måste vara en aktiv del till 

att försöka förbättra, dessa är jämlikheten mellan kvinnor och män samt solidaritet med 

svagare grupper i samhället exempelvis genom att verka för en förbättrad integration. En 

annan punkt som lgr80 trycker mycket på är samarbetet mellan skolan och hemmet för att 

fostra eleverna till demokratiska medborgare. Skolan och hemmen har ett gemensamt ansvar 

för att eleverna utvecklas till demokratiska och ansvarstagande människor. Denna fostran ska 

för att demokratins värden verkligen ska ta fäste hos eleverna ske med minsta möjliga tvång.82  

  

 
80 Skolöverstyrelsen 1980; 15 
81 ibid; 20f 
82 ibid; 18f 
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TABELL 1.1 MÅL & SYFTE 

DEMOKRATI ”Grundskolan är en del av samhället. Läroplanen speglar demokratins samhällssyn och 
människosyn: människan är aktiv, skapande, kan och måste ta ansvar och söka kunskap för 
att i samverkan med andra förstå och förbättra sina egna och sina medmänniskors livsvillkor.” 
(15) 
 

”Samlivet i det demokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga människor. 
Skolan skall därför verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. Skolan skall söka 
grundlägga solidaritet med eftersatta grupper inom och utom landet. Den skall aktivt verka 
för att invandrarna i vårt land innefattas i samhällsgemenskapen.” (19) 
 

”Den gemensamma, demokratiska livshållning, som skolan i nära samarbete med hemmen 
skall föra vidare till barnen, innebär att de vuxna bör sträva efter att fostra barnen med minsta 
möjliga tvång.” (19) 
 

”Skolan skall vara öppen för att skiljaktiga värderingar och åsikter framförs och hävda 
betydelsen av ett personligt engagemang. Samtidigt skall skolan hävda vår demokratis 
väsentliga värden och klart ta avstånd från allt som strider mot dessa. Skolan får alltså inte 
ställa sig neutral eller passiv i fråga om det demokratiska samhällets grundläggande 
värderingar. Skolan måste i stället medvetet verka för dessa värderingar och fostra eleverna 
till att respektera dem.” (20f) 

MEDBORGARFOSTRAN ”Skolans innehåll och arbetssätt måste vara så utformat att det befrämjar denna samhälls- 
och människosyn. Skolan har skyldighet att ge eleverna ökat ansvar och medinflytande i takt 
med deras stigande ålder och mognad.” (15) 
 

”Skolan skall fostra. Det innebär att skolan aktivt och medvetet skall påverka och stimulera 
barn och ungdomar att vilja omfatta vår demokratis grundläggande värderingar och låta 
dessa komma till uttryck i praktisk, vardaglig handling. Skolan skall därför utveckla sådana 
egenskaper hos eleverna som kan bära upp och förstärka demokratins principer om tolerans, 
samverkan och likaberättigande mellan människorna. Att väcka respekt för sanning och rätt, 
för människans egenvärde, för människolivets okränkbarhet och därmed för rätten till 
personlig integritet är en huvuduppgift för skolan.” (18) 
 

”I samarbete med hemmen har skolan ett medansvar för att barnen utvecklas till 
demokratiska och ansvarstagande människor. De vuxna i skolan skall stödja föräldrarna i 
deras uppgift att fostra.” (19) 

 
 

Enligt lgr80 har skolans samhällsorienterande ämnen ett särskilt ansvar för att fostra eleverna 

till medborgare i ett demokratiskt samhälle. Dessa ämnen läses i denna läroplanen gemensamt 

som ett ämne uppdelat i fyra olika men sammanhängande delar. Undervisningen ska ge 

kunskaper om och förståelse för de lagar som normsystem som vårt samhälle vilar på, så att 

eleverna ges insikten om vikten att värna de demokratiska rättigheterna och fullgöra 

skyldigheterna.83 Dock är det rent konkret endast samhällskunskapsdelen som tar upp ämnet 

demokrati. Detta görs grundligt i ämnets innehåll och finns med enda från lågstadiet och upp 

till högstadiet. Där man börjar att studera demokrati utifrån den egna klassens arbete i 

lågstadiet. I mellanstadiet är klassen, skolan och kommunen underlag för studiet kring 

demokratin, medan i högstadiet höjs nivån till nationell nivå. Där studerar demokratins 

rättigheter och skyldigheter samt hur kommun, landsting, riksdag och regering arbetar.84 

 

 

 
83 Skolöverstyrelsen 1980; 119 
84 ibid; 125f 
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TABELL 1.2 SYFTE CENTRALT INNEHÅLL 

SAMHÄLLSKUNSKAP ”Skolans samhällsorientering har ett särskilt 
ansvar för att fostra eleverna till medborgare i 
ett demokratiskt samhälle. Undervisningen skall 
ge kunskaper om och förståelse för de lagar och 
normsystem som vårt samhälle vilar på. Den 
skall också leda till insikt om vikten av att värna 
om de demokratiska rättigheterna och fullgöra 
skyldigheterna.” (119) 

”Demokratins grunder utifrån arbetet i den egna 
klassen.” (125) 
 

”Frågor kring demokrati: Demokratiska 
arbetsformer i den egna klassen och skolan. 
Något om den kommunala demokratin. Något 
om föreningslivet på orten.” (125) 
 

”Frågor kring demokrati: Mötesformer och 
mötesteknik, demokratiska arbetsformer i den 
egna skolan. Demokratiska rättigheter och 
skyldigheter i skolan och samhället. Politiska 
partier, folkrörelser och organisationer. Regering 
och riksdag samt kommuner och landsting.” 
(126) 

HISTORIA ”Skolans samhällsorientering har ett särskilt 
ansvar för att fostra eleverna till medborgare i 
ett demokratiskt samhälle. Undervisningen skall 
ge kunskaper om och förståelse för de lagar och 
normsystem som vårt samhälle vilar på. Den 
skall också leda till insikt om vikten av att värna 
om de demokratiska rättigheterna och fullgöra 
skyldigheterna.” (119) 

 

RELIGION ”Skolans samhällsorientering har ett särskilt 
ansvar för att fostra eleverna till medborgare i 
ett demokratiskt samhälle. Undervisningen skall 
ge kunskaper om och förståelse för de lagar och 
normsystem som vårt samhälle vilar på. Den 
skall också leda till insikt om vikten av att värna 
om de demokratiska rättigheterna och fullgöra 
skyldigheterna.” (119) 

 

GEOGRAFI ”Skolans samhällsorientering har ett särskilt 
ansvar för att fostra eleverna till medborgare i 
ett demokratiskt samhälle. Undervisningen skall 
ge kunskaper om och förståelse för de lagar och 
normsystem som vårt samhälle vilar på. Den 
skall också leda till insikt om vikten av att värna 
om de demokratiska rättigheterna och fullgöra 
skyldigheterna.” (119) 

 

SVENSKA   

 
 
 
 

3.5 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet från 1994 
(Lpo94) 
 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet togs fram av utbildningsdepartementet 1994 

och tar sin utgångspunkt i skollagen85 och slår fast att det offentliga skolväsendet vilar på 

demokratins grund. Skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och alla inom skolans verksamhet ska främja respekten för allas 

lika värde och vår gemensamma miljö. En av skolans viktigaste uppgifter är att förmedla och 

 
85 1985:1100; 1 kap. 2§ 
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förankra de värden som vår demokratiska samhälle vilar på; människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, allas lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet 

med de svaga och utsatta.86 Skolan ska för att uppfylla den uppgift förmedla kunskaper om 

demokratins principer att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig till alla elever, för att 

dessa ska utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Detta ställer krav på att 

skolan i sig arbetar och fungerar i enlighet med dessa principer och att eleverna ges inflytande 

både över sitt eget arbete och skolmiljöns utformande, men också över hela utbildningens 

utformning. Detta ska förbereda eleverna för att bli delaktiga i och ta ansvar för demokratin 

samt få en förståelse för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt 

samhälle.87 Så även om skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper, så har den också 

tillsammans med hemmen ett stort ansvar för att stötta elevernas utveckling till 

ansvarskännande människor och medborgare. Detta för att utbildning har en djupare mening 

än att förmedla de kunskaper som anses viktiga i sin tid. Utbildning och fostran handlar om att 

överföra ett kulturarv bestående av värden, traditioner, språk och kunskaper från en 

generation till nästa.88  

  

 
86 Utbildningsdep. 1994; 5 
87 Utbildningsdep. 1994; 13f 
88 ibid; 7 
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TABELL 1.1 MÅL & SYFTE 

DEMOKRATI ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att 
verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje 
människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 §).” (5) 
 
”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta 
alla elever.” (13) 
 

MEDBORGARFOSTRAN ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden 
som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 
alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 
och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den 
etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom 
individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.” (5) 
 

”Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och i samarbete med hemmen främja 
elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (1 kap. 2 §). 
Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra ett kulturarv - värden, 
traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa. Skolan skall därvid vara ett stöd 
för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Skolans arbete måste därför 
ske i samarbete med hemmen. Skolan har uppgiften att dels överföra vissa grundläggande 
värden och förmedla kunskaper, dels förbereda eleverna för att leva och verka i samhället.” (7) 
 

”Läraren skall visa respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga arbetet utgå från ett 
demokratiskt förhållningssätt.” (13) 
 

”Eleven skall ha kunskap om demokratins principer och utveckla sin förmåga att arbeta i 
demokratiska former.” (14) 
 

”Läraren skall utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och 
för sitt arbete i skolan, se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell bakgrund får 
ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt att detta 
inflytande ökar med stigande ålder och mognad, verka för att flickor och pojkar får ett lika 
stort inflytande över och utrymme i undervisningen, svara för att eleverna får pröva olika 
arbetssätt och arbetsformer, tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen 
och förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter 
som präglar ett demokratiskt samhälle.” (14) 

 
 
 

3.6 Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr11) 
 

Enligt den läroplan för grundskolan som skolverket tog fram 2011 så ska hela skolväsendets 

grund vila på det svenska samhällets demokratiska värderingar. I skollagen89 slås det fast att 

utbildningen i den svenska skolan ska syfta till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper 

och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande och ge dessa en livslång lust 

att lära sig. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.90 Detta 

för att skapa elever som är både delaktiga och ansvarstagande genom att de utifrån kunskaper 

om rättigheter och demokratiska värden kan uttrycka medvetna etiska ställningstaganden.91 

 
89 2010:800 
90 Skolverket 2011; 7 
91 ibid; 12 
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Detta ställer krav på att skolan i sig arbetar och fungerar i enlighet med de demokratiska 

principerna och att eleverna ges inflytande både över sitt eget arbete och skolmiljöns 

utformande, men också över hela utbildningens utformning. Detta ska förbereda eleverna för 

att bli delaktiga i och ta ansvar för demokratin samt få en förståelse för de rättigheter och 

skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.92  För även om skolans huvuduppgift är 

att förmedla kunskaper, så har den också tillsammans med hemmen ett stort ansvar för att 

stötta elevernas utveckling till ansvarskännande människor och medborgare. Detta för att 

utbildning har en djupare mening än att förmedla de kunskaper som anses viktiga i sin tid. 

Utbildning och fostran handlar om att överföra ett kulturarv bestående av värden, traditioner,  

språk och kunskaper från en generation till nästa.93  

 

 

I lgr11 så är det samhällskunskapen som får ta det stora ansvaret för undervisningen om 

demokrati. Svenska, religion och geografi saknar helt inslag om demokratibegreppet i sina 

kursplaner. I kursplanen över historieämnet står det att eleverna ska få möjlighet att utveckla 

en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat 

samhällen och kulturer. Inom detta område går det att behandla det centrala innehållet som rör 

antiken vilket kommer innebära vissa inslag av demokratikunskap i undervisningen.94 Inom 

samhällskunskapen står det dock uttryckligen att undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar en förtrogenhet med både de mänskliga rättigheterna och med demokratiska 

 
92 ibid; 15 
93 ibid; 9 
94 Skolverket 2011; 171ff 

TABELL 1.1 MÅL & SYFTE 

DEMOKRATI ”Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen 
inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.” (7) 
 

”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som 
verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för 
vår gemensamma miljö.” (7) 
 

MEDBORGARFOSTRAN ”Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av 
omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en 
fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från 
en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 
fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.” (9) 
 

”Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 
grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 
värderingar samt personliga erfarenheter.” (12) 
 

”Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och 
det inre arbetet i skolan, och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga 
att arbeta i demokratiska former.” (15) 



38 
 

processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och 

förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.95 

Konkret innebär detta att eleverna ska få lära sig om vad demokrati är och hur demokratiska 

beslut fattas samt hur dessa beslut kan påverkas av individer och grupper. Eleverna ska också 

känna till de demokratiska rättigheter och skyldigheter som medborgare i demokratiska 

samhällen har samt kunna se hur etiska och demokratiska dilemman kan hänga ihop med 

dessa rättigheter och skyldigheter.96 

 
TABELL 1.2 SYFTE CENTRALT INNEHÅLL 

SAMHÄLLSKUNSKAP ”Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar förtrogenhet med de mänskliga 
rättigheterna och med demokratiska processer 
och arbetssätt. Den ska också bidra till att 
eleverna tillägnar sig kunskaper om, och 
förmågan att reflektera över, värden och 
principer som utmärker ett demokratiskt 
samhälle.” (199) 

”Vad demokrati är och hur demokratiska beslut 
fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i 
elevråd och föreningar. Hur individer och 
grupper kan påverka beslut.” (202) 
 
”Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och 
regeringen och deras olika uppdrag. Politiska 
skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har 
betydelse för eleven.” (202) 
 
”Demokratiska fri- och rättigheter samt 
skyldigheter för medborgare i demokratiska 
samhällen. Etiska och demokratiska dilemman 
som hänger samman med demokratiska 
rättigheter och skyldigheter.” (203) 
 
” Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det 
svenska partiväsendet har utvecklats.” (203) 
 
” Sveriges politiska system med Europeiska 
unionen, riksdag, regering, landsting och 
kommuner. Var olika beslut fattas och hur de 
påverkar individer, grupper och samhället i stort. 
Sveriges grundlagar.” (203) 
 
” Några olika stats- och styrelseskick i världen.” 
(203) 
 
” Individers och gruppers möjligheter att påverka 
beslut och samhällsutveckling samt hur man 
inom ramen för den demokratiska processen kan 
påverka beslut.” (203) 

HISTORIA ”Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar 
att tillägna sig en historisk referensram och en 
fördjupad förståelse för nutiden. De ska också fa 
möjlighet att utveckla en kronologisk överblick 
över hur kvinnor och män genom tiderna har 
skapat och förändrat samhällen och kulturer.” 
(171) 

”Antiken, dess utmärkande drag som epok och 
dess betydelse för vår egen tid.” (176) 

RELIGION   

GEOGRAFI   

SVENSKA   

 

  

 
95 ibid; 199 
96 ibid; 202f 
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4. Slutsats 

 

4.1 Analys 
 

Demokrati är en viktig och central del av det svenska samhället och den svenska skolan idag. 

För oss är det naturligt att vi i skolan undervisas om demokrati och att skolans verksamhet 

bygger på demokratiska grunder. Därför är utbildning och demokrati för oss på många sätt 

synonymt och det är en självklarhet att våra läroplaner (jag använder här ordet läroplaner för 

att beteckna alla olika typer av styrdokument som belyses i denna studie) uttrycker 

demokratins betydelse för utbildningen. Utbildningen i sig kan antigen uppfattas som 

tillbakablickande, som en process som anpassar framtiden till det förgångna. Eller som 

framåtblickande, där man använder det förgångna som en resurs i en utvecklande framtid.97 

Alla läroplanerna som Sverige har haft från efterkrigstiden fram till idag har varit 

framåtblickande. Detta då de alla har haft till syfte att förbereda eleven på en föränderlig 

framtid. Undervisningsplanen från 1955 talar mycket om skolans vikt att forma elever som 

kan påverka och förändra samhället till det bättre i framtiden, alltså vill man inte längre 

bevara det som har varit i lika stor utsträckning utan stort fokus läggs på att förbättra det som 

är.98 Sedan dess finns det detta tema med i alla kommande läroplaner, även om 

formuleringarna och fokuset förändras och varierar.    

 

4.1.1 Demokratibegreppet i de svenska läroplanerna 
 

Alla samhällen som vill bevara och förbättra sina resurser och grundläggande värden även 

bortom dess egen generation måste lita till skolan för att säkerställa sig om att alla dessa 

resurser och värden överförs till kommande generationer.99 Så är det också med demokratin i 

vårt svenska samhälle, både om vi vill att den ska bevaras och om vi vill att den ska utvecklas 

och förbättras. För även om läroplanerna i ock med undervisningsplanen från 1955 är 

framåtblickande, så finns det även en ton av bevarande och tillbakablickande kvar i 

läroplanerna när det handlar om att bevara demokratin och hindra den från att upplösas.  

 
97 Dewey 1997; 119 
98 Kungl. Skolöverstyrelsen 1955; 7ff 
99 Dewey 1997; 54 
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Undervisningsplanen från 1955 tar upp demokratibegreppet, men det är fortfarande i relativt 

liten utsträckning. I mål och syfte finns nämns inte begreppet alls även om mycket av den 

fostran som Up55 tar upp så kan man se att dessa har påverkats av en hel del av det 

demokratiska synsättet på samhällsutvecklingen. Begreppet förekommer dock endast i 

samband med kursplanen för samhällskunskap.100 Det känns väldigt troligt att det politiska 

läget i Sverige i tiden efter kriget, som genomsyrades mycket av tankar kring demokratin, 

också kom att få stor betydelse för förändringarna av den svenska skolan. Dock så tar man här 

inte upp en direkt konkret definition på vad man menar att demokrati är eller vilken typ av 

demokrati som de vill ska överföras till eleverna.  

Under 60-talet kommer det två stora förändringar med Lgr 62 och 69. Lgr 62 tar också upp 

demokratibegreppet sparsamt, men det är en viktig del av läroplanen. Den definierar 

begreppet med värden som tolerans, sanning, samverkan och jämställdhet och menar att 

skolans verksamhet måste vara demokratisk. Detta är första gången som en läroplan menar att 

skolan i sig måste vara demokratiskt uppbyggd för att på bästa sätt och att den ska bygga på 

en gemensamhetskänsla och på samarbete.101 Detta stämmer bra överens med forskningen om 

demokrati som menar att demokrati är mer än en styrelseform, utan snarare en form av liv i 

förening med andra som delar en gemensam erfarenhet.102 Dock finns det inget mer konkret 

vad det innebär för eleverna att skolans verksamhet ska vara demokratisk. I Lgr 69 som i 

mycket är samma som Lgr 62 så förändrar man dock definitionen av de värden som är viktiga 

för demokratin och talar istället om rättvisa, ärlighet, hänsyn och tolerans, vilket kanske beror 

på att den i större utsträckning än Lgr 62 menar att det inte bara är individen som är av 

betydelse för utformningen av utbildningen utan också samhällets krav på individen.103  

Nästa stora förändring sker i ock med Lgr 80, där demokrati var det centrala begreppet för 

hela läroplanen. Det främsta målet för utbildningen var en demokratisk fostran av medborgare 

och det som man såg som dom viktiga centrala principerna var tolerans, samverkan och 

jämställdhet vilka är i stort detsamma som i Lgr 62.104 I Lpo 94 fastslår man att det svenska 

skolväsendet vilar på en demokratisk grund.105 Vilket för första gången innebär att man ser 

den demokratiska skolan som en självklarhet och inte något som är öppet för diskussion. 

Definitionen ser ut på ett liknande sätt som i den föregående läroplanen, men Lpo 94 

 
100 Kungl. Skolöverstyrelsen 1955; 7ff 
101 Kungl. Skolöverstyrelsen 1962; 18ff 
102 Dewey 1997; 127 
103 Skolöverstyrelsen 1969; 13 
104 Skolöverstyrelsen 1980; 16ff 
105 Utbildningsdepartementet 1994; 5 
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konstaterar att det är skolans uppgift att påverka och överföra dessa demokratiska värden till 

eleverna106, vilket stämmer väl överens med Deweys bild av skolan som det viktigaste 

verktyget för att överföra värden från en generation till nästa.107 I den nuvarande läroplanen 

Lgr 11 så vidhåller man demokratin som en självklar grund till skolväsendet, vilket också 

fastslås i skollagen. Man talar fortfarande om skolans uppgift att överföra grundläggande 

värden, men dessa är inte direkt och enbart kopplat till demokrati.108 Lgr 11 ger oss också en 

ny definition om vilka värden som anses vara viktiga för demokratin och dessa är förmågan 

att påverka, ta ansvar och vara delaktig. De anser också att eleverna ska ges inflyttande över 

utbildningen men specificerar inte hur detta inflytande ser ut.109  

 

4.1.2 Fostran till demokratiska medborgare 

 

Utbildning sker genom socialisation och kommunikation med hjälp av allmänna funktioner 

såsom styrning och vägledning.110 Därför blir det väldigt viktigt vad du som lärare 

kommunicerar och hur du använder de redskap som finns tillgängliga, för det är genom 

kommunikationen som överföring och fostran av eleverna sker. Att fostra eleverna till den typ 

av medborgare finns på något sätt med i alla läroplanerna, men de väljer att behandla dem lite 

olika.  

Från Up55 och framåt så är fostran av demokratiska medborgare en viktig beståndsdel i alla 

läroplaner. Dock kan man tydligt se att demokratins betydelse för den fostran som ska ske i 

skolan skiftar en del. I läroplanerna från 1994 och 1980 så är demokratin den totalt 

dominerande synen på fostran och det är de demokratiska värdena som ska överföras till 

eleverna. Medan i 1955, 1962 och 2011 så är det inte bara de demokratiska värdena som ska 

överföras, utan dessa klumpas ihop med andra värden som är viktiga för individen för att 

exempelvis lyckas på arbetsmarknaden. När den demokratiska fostran är det centrala så ligger 

fokus mindre på kunskap och mer på de värderingar och normer som anses vara viktiga för att 

klara av att bli en god demokratisk medborgare. Dessa tankar bygger på att ett demokratiskt 

samhälle måste ha en typ av utbildning som ger medborgarna ett eget intresse för sociala 

 
106 Utbildningsdepartementet 1994; 7 
107 Dewey 1997; 54 
108 Skolverket 2011; 7ff 
109 ibid 2011; 15 
110 Dewey 1997; 35ff 
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relationer och intellektuella vanor som gör att de har möjlighet att påverka samhället.111 När 

individen står i fokus för utbildningens utformning så blir också de demokratiska värdena en 

del av det man vill överföra. Då bygger tankar snarare på en vilja att ge varje enskild elev 

viljan att förändra sitt eget liv och ta ansvar för sitt eget handlande. Detta blir då det centrala 

för att demokratin ska fortsätta att utvecklas och man ser medborgarskapandet som en fråga 

om att se möjligheter, ta initiativ, få saker gjorda, lösa problem, planera och samarbeta.112 Vad 

gäller den från 1969 så är den enligt mig lite av en mix av båda sidor. Den har mycket av den 

syn som Lgr 62 har på fostran, men har i tillägg att också samhälles krav har betydelse för 

utformningen av utbildningen och därmed är de demokratiska värdena centrala. Gemensamt 

för alla är dock att de anser att skolan måste bygga på de värderingar som man vill överföra 

till eleverna och detta stämmer väl överens med forskningen som menar att miljön har stor 

betydelse för vilket utfall man får av sin medborgarutbildning. Ser man utbildning som en 

social och kommunikativ process, så är också den sociala miljön av yttersta vikt. Denna måste 

också förmedla och ge upphov till de värden som skolan vill förmedla.113 För att förmedla de 

värden som anses vara viktigast ute i samhället, måste skolan i sig själv utgöra ett litet 

samhälle och gå hand i hand med samhället utanför.114 

 

4.1.3 Det demokratiska uppdraget 
 

Skolans uppdrag idag handlar om att utbilda medvetna och kompetenta samhällsmedlemmar 

enligt demokratins ideal.115 Detta är ett spår från undervisningsplanen från 1955 när 

demokrati som begrepp introducerades och för första gången blev ett mål för den svenska 

skolan. Att överföra de demokratiska värdena till eleverna blev skolans främsta mål och även 

om dess betydelse har skiftat lite upp och ner sedan dess så har det varit en viktig del i alla 

läroplaner. Så lärare har haft ett demokratiskt uppdrag sedan 1955, men på grund av 

förändringar i formulerandet så är det svårt att sätta fingret på exakt hur detta har sett ut ute i 

verkligheten. För demokratiska utbildning är svår att genomföra och kräver mycket av lärarna 

och skolan, men den är möjlig. Det krävs en ständig uppmärksamhet på skolan och 

 
111 Dewey 1997; 140 
112 Dahlstedt & Olson 2014; 18 
113 Dewey 1997; 47ff 
114 Ibid; 412ff 
115 Skolinspektionen 2012; 6 
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läromiljöns demokratiska kvalitet på långsikt.116 Frågan är vad svängningarna mellan ett 

fokus på värden och ett fokus på kunskap innebär för den demokratiska kvaliteten i skolan 

och på lärarnas möjlighet att klara av sitt demokratiska uppdrag.  

Sedan är det en fråga om vilken typ av demokrati som ska eftersträvas. Enligt skolstyrelsen så 

är det den deliberativa demokratin som är att föredra och som skolan borde försöka 

eftersträva.117 Men ute i samhället är det deltagardemokrati som dominerar och det är som 

sagt svårt för skolan att uppnå en kunskap och förståelse kring värden som inte redan finns ute 

i samhället.118 Så antingen behöver kanske skolan se till att utbildningen byggs på den i 

samhället dominerande typen av demokrati eller så behöver samhället som helhet sträva mot 

en mer deliberativ demokrati form. Annars kan detta betyda svårigheter för skolans möjlighet 

att skapa välfungerande demokratiska medborgare eftersom skolans bild av demokrati inte 

stämmer överens med den som eleverna sedan ska bli en del av. Dock så tycker jag att den 

bild som främst har kommit fram i läroplanerna över tid är den deltagande demokratin, med 

fokus på kunskap, förståelse och deltagande snarare än den på samtalsfokuserande 

deliberativa demokratin.  

En annan sak som kan skapa problem för en uppfyllelse av det demokratiska uppdraget är 

huruvida skolan ska aktivt ta ställning för demokrati eller om de endast ska fokusera på att 

undervisa om demokrati som kunskapsinnehåll och på tillägnandet av demokratiska 

färdigheter.119 De enda läroplanerna som tar upp denna frågan är Lgr 80 och Lgr 11. I Lgr 80 

står det uttryckligen att skolan inte får vara neutral eller passiv till de demokratiska värden 

som framförs i den läroplanen, utan måste ta ställning för dessa och motarbeta allt som går 

emot dem. I Lgr 11 står det något liknande, men här inkluderar man alla de värden som man 

sätter som mål för utbildningen och inte bara de demokratiska. Medan övriga inte tar upp hur 

det är tänkt att skolan ska behandla kunskaper och åsikter som bryter mot de normer och 

värden som är en del av syftet med den svenska utbildningen. 

 

 

 
116 Biesta 2003; 63 
117 Skolstyrelsen 2012; 7f 
118 Carlsson & Nilholm 2004; 86 
119 Biesta 2003; 61 
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4.1.4 Demokratin i kursplanerna 
 

I undervisningsplanen från 1955 när ämnet samhällskunskap kommer till som ett helt eget 

ämne, så fastslår man att syftet med ämnet är att stärka demokratin. Detta har lett till att ämnet 

har ett särskilt ansvar för skolans demokratiuppdrag och att det som sin viktigaste uppgift har 

att fördjupa de grundläggande medborgerliga kompetenserna som uttrycks i den för tiden 

rådande läroplanen.120 Detta trots att alla kursplaner i samhällskunskap sedan 1955 ingenstans 

uppger att just samhällsämnet skulle ha en särskild betydelse för skolans demokratiska 

uppdrag. Men ämnet kom till med uppgiften att ge medborgana den kunskap de behöver för 

att kunna handla som ansvarstagande demokratiska medborgare121 och ihop med dess nära 

koppling till de värden och kunskaper som genom tiden ansetts vara av vikt för demokratin så 

har denna särställning levt kvar trots att den inte varit uttryckt i läroplanerna. Detta syns 

tydligt då det i alla kursplaner för ämnet sedan Up55 så tas demokrati upp som en del av 

syftet med ämnet. Samhällskunskap är också det enda ämne av de som granskas i den här 

studien som har haft delar av det centrala innehållet direkt kopplat till undervisning om 

demokrati. Övriga ämnen har ibland haft formuleringar som kan kopplas till begreppen 

demokrati och fostran. Dock har detta ofta skett när de samhällsorienterande ämnenas syfte 

har samlats ihop till ett. Här sticker kursplanerna över historieämnet ut lite då det i Up55, 

Lgr62, Lgr60 och Lgr11 har haft egna formuleringar i ämnets syfte som går att koppla till det 

demokratiska uppdraget och att fostra medborgare, det har även förekommit vissa mindre 

delar i det centrala innehållet för historia som går att koppla till demokratibegreppet. I övrigt 

så har religion, geografi och svenska väldigt få eller inga utskrivna kopplingar till skolans 

fostrans uppdrag.  

 

4.2 Diskussion 
 

Så om man tittar på synen på demokratibegreppet i läroplanerna från 1955 till 2011, så tycker 

jag att man kan se vissa mönster. För det första så verkar demokratins betydelse ha skiftat från 

läroplan till läroplan. Ibland ses den som det absolut viktigaste och mest centrala och övriga 

värden får står tillbaka, medan ibland är de demokratiska värdena bara en del av de 

 
120 Oscarsson 2001; 11 
121 Bronäs 2003; 189 
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grundläggande värden som vill förmedlas. Då betonas också värden som handlar mer om 

yrkesliv, entreprenörskap, familj och tro. Vad dessa skiften har inneburit för 

demokratiutbildningen är svårt att säga, men jag tror att mycket av bilden som målades upp av 

skolans demokratiutbildning i undervisningsplanen från 1955 lever kvar i skolornas sätt att se 

på demokrati i skolan. Däremot så bör läroplanernas utformning ha påverkat om inte synen på 

demokrati så i alla fall arbetssättet, vilket bör ha varierat genom åren utefter vad som har 

betonats i styrdokumenten. Samtidigt så är det på få punkter som läroplanerna blir konkreta i 

exakt hur arbetet med demokrati ska gå till i verkligheten. När detta sker så är det alltid i form 

av krav på klassråd och elevråd. Istället listar man upp de värden som man anser att 

demokratin är uppbyggd på. Dessa har oftast varit i stort sett de samma även om de har 

utryckts på olika sätt, exempelvis tolerans, hänsyn, ärlighet, sanning, samverkan och 

samarbete. Jag tror också att Lgr80 har spelat stor roll för synen på hur viktigt skolans 

demokratiska uppdrag har varit. Detta då ingen annan läroplan så kraftigt och tydligt betonar 

demokratins inflytande över skolan och skolans ansvar för demokratins framtid.  

 

Man pratar också i alla en del om att eleverna ska ha inflytande över sin utbildning, men inget 

om på vilket sätt (utöver elev- och klassråd) som eleverna ska ges tillgång till denna påverkan. 

Utöver detta så är det intressant att notera att först från och med de två senaste läroplanerna, 

Lpo 94 och Lgr 11, så verkar det ha blivit en fullständig självklarhet att skolans verksamhet 

ska bygga på demokratisk grund snarare än förmedling av kunskap. Detta anser jag är ett spår 

att av de 11 år som skolan stod under Lgr80:s starka betoning på att fostran av demokratiska 

medborgare var skolans viktigaste uppdrag. 

 

Det är i Up55 som man i skolans mål slår fast att just samhällskunskapen har ett särskilt 

ansvar för skolans demokrati. Detta återfinns sedan inte i någon av de efterkommande 

läroplanerna, men man kan se spår av det i det centrala innehållet i vissa av kursplanerna över 

samhällskunskap. Där man tar upp att undervisningen i ämnet ska innehålla undervisning om 

demokratin, men då oftast i form av kunskap om hur demokratin ser ut och fungerar. Dock 

tror jag att på många sätt så lever även samhällskunskapens betydelse för demokratiarbetet i 

skolan kvar från 1955 och ofta får därför samhällskunskapen dra ett stort lass för att skolan 

ska klara av det demokratiska uppdraget. Dock visar forskningen att dess betydelse har 

minskat något de senaste decennierna. Att den mer funktionalistiska synen på demokratisk 

fostran i Lpo 94 lett till att demokrati endast har blivit något som precis som andra 
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kunskapsområden innehåller vissa fakta som ska läras in.122 Jag tycker att denna bild även 

stämmer bra med den senaste läroplanen, där fokus mer ligger på att eleverna ska bli 

entreprenörer som kan sälja sig själva på arbetsmarknaden än att det är viktigt att de blir goda 

demokratiska medborgare. Demokratin har fått ett betydligt mer begränsat utrymme i 

samhällsundervisningen i den mera mål- och resultatstyrda skolan. Samhällskunskapen har 

enligt forskningen skiftat fokus från den fördjupande och konfliktcentrerade demokratisynen 

till en mer bekräftande och bevarande syn.123 Vilket har gjort att fokus idag ligger mer på 

kunskapen om demokratiska processer och funktioner än på implementerandet av de 

demokratiska värdena. 

 

Så avslutningsvis är frågan om dessa läroplaner har lyckats med att förmedla det som krävs 

för att fostra demokratiska medborgare som klarar av att föra vidare och försvara den svenska 

demokratin? Det demokratiska uppdraget verkar ha uppstått, i skrift i vilket fall, i 

undervisningsplanen från 1955 då det för första gången i styrdokumenten blir ett mål för 

skolan att fostra demokratiska medborgare. Sedan dess har fostran av goda, oftast med 

betoning på demokratiska, medborgare varit skolans viktigaste eller i alla fall ett av dom 

viktigaste målen med hela utbildningen. Man har i varje läroplan tagit fram de värden utifrån 

vilka man sagt att man både velat fostra eleverna och utforma skolans verksamhet. Så från 

1955 så är det nog inget enskilt fenomen som har haft en större betydelse och inverkan på 

utformningen av den svenska skolan och utbildningen av svenska medborgare. Mycket 

forskning anser att det är eftersträvansvärt med en utbildning för demokrati genom demokrati, 

alltså att det bästa sättet att utbilda eleverna i demokrati är att ge dem demokratiska 

erfarenheter genom skolans verksamhet. Dock verkar inte läroplanerna alltid varit tillräckligt 

tydliga i hur man ska utbilda deras demokrati genom att forma miljön i skolan att bli så 

demokratisk som det samhälle som man vill förbereda eleverna för. För det hjälper inte att ha 

bra utformade läroplaner som lyfter demokratiutbildningen högt om inte skolans verksamhet 

är demokratisk nog för att ge eleverna de erfarenheter de behöver för att kunna bli goda 

demokratiska medborgare.124 En god demokratiutbildning är enligt mig svår att uppnå och det 

blir nog inte enklare när det som ska utforma utbildningen ibland väljer att fokusera på 

kunskap som redskap till att förstå demokratin och ibland på implementering av värden. 

Samtidigt verkar det råda delade meningar om vilken typ av demokrati som ska det ska 

 
122 Oscarsson 2001; 11 
123 Oscarsson 2001; 11 
124 Biesta 2003; 62f 
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utbildas i. De flesta forskare menar att deliberativ demokrati är den mest eftersträvansvärda, 

men samtidigt så är det svenska samhället mer av en deltagardemokrati och det är också den 

som varit den mest dominerande i den svenska utbildningen över tid. Dewey menar också att 

för att kunna uppnå en fostran av goda medborgare så måste man påverka elevernas 

personlighet och detta kan vara svårt att uppnå med enbart fokus på kunskap. Han talar om 

moral istället för värden som det mest centrala för en välfungerande samhällsmedborgare i ett 

demokratiskt samhälle och menar att om undervisningen om moral inte påverkar elevernas 

personlighet så försvinner moralen som huvudsyfte för utbildningen.125 Med andra ord så om 

man håller med Dewey, vilket jag är beredd att göra i detta fallet, så blir det svårt att klara av 

skolans demokratiska uppdrag om att fostra demokratiska medborgare med enbart fokus på 

kunskap. Det krävs då tillsammans med kunskapen också att undervisningen i sig ska vara 

fostrande. En problematik med detta, som nog ofta missas i utformandet av utbildningen, är 

att det inte bara är skolorna som är de platser som kan ge nästa generationer lärdomar om 

demokrati och att ansvaret för uppdraget att fostra medborgare inte endast faller på skolan och 

föräldrarna, utan det är ett ansvar som vilar på hela samhället.126 Därmed bör det också åligga 

flera delar av det svenska samhället att hjälpa till i fostran av nya medborgare, även om 

föräldrar och skolan även i framtiden kommer att behöva bära det största ansvaret.  Med andra 

ord är det både svårt och osäkert att säga hur mycket av den tänkta demokratifostran, som alla 

läroplanerna har haft som syfte att ge de nya medborgare som de utbildat, verkligen har fått 

genomslag och nått fram till eleverna. Risken tror jag är att eleverna alldeles för ofta har fått 

lära sig om hur demokratin fungerar, men utan att på allvar förstå dess betydelse för samhället 

och dess medborgare. Det skulle vara intressant med fortsatta studier där kan göra jämförelser 

mellan dokumenten som varit underlag för denna studie kontra med verkligheten och vilka 

demokratiska kvaliteter som eleverna upplever sig/upplevs ha när de går ur den svenska 

skolan. Det hade också varit intressant att vidare diskutera samhällskunskapens syfte i den 

svenska skolan. Vad som faktiskt är det absolut mest centrala målet för undervisningen i 

samhällskunskap. För även om den demokratifostran var en viktig del till ämnets uppkomst 

och framväxt, så verkar ansvaret för denna fostran ha flyttats med tiden till att innefatta hela 

skolan. Dock är frågan om denna förflyttning i läroplanerna har varit lika tydlig i verkligheten 

eller om det fortsatt finns en förväntan på att samhällskunskapen ska bära ansvaret för detta 

och att övriga ämnen därför brister en del i sin demokratifostran av eleverna.   

 
125 Dewey 1997; 415 
126 Biesta 2003; 63 
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